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Mieli vilniečiai,

Yra posakis  „Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip džiaugiatės rytu ir pavasariu“.
linkiu, kad kiekviena Jūsų diena būtų sveika ir laiminga. vilniaus m. savivaldybė ir jai pavaldžios institucijos 

(visuomenės sveikatos biuras ir „Sveikas miestas“) ir toliau skirs daug dėmesio sportui bei sveikatai, taip pat dide-
liems renginiams, kur vilniečiai kartu galėtų sportuoti, rūpintis savo sveikata, pabendrauti, pasikonsultuoti sveikatos 
klausimais. ir toliau organizuosime masinius sporto renginius – dviračių, bėgimo maratonus, „Snaigės“ žygius, ku-
riuose gali dalyvauti ne tik pavieniai gyventojai, bet ir visi šeimos nariai. ir toliau plėtosime Tai-či mankštų programą 
visame mieste, gerinsime dviračių sporto infrastruktūrą, kad dar daugiau vilniečių pamėgtų šį aktyvų sportą. Rūpin-
damiesi jūsų sveikata, rengsime nemokamas sveikatos patikras, akcijas, kaip 2011-aisiais buvome surengę prevencinę 
miokardo infarkto akciją, nemokamus akių ligų patikrinimus, Živ nustatymo testus, kraujospūdžio, cholesterolio ir 
cukraus kiekio kraujyje matavimus, kūno masės indekso nustatymus. 

Manau, ateities miestas pirmiausia yra sveikas miestas. esu tikras, kad šis leidinys bus naudingas ir įdomus 
visiems, kuriems rūpi dažniausios mūsų sveikatos problemos. Tikiu, kad juo susidomės sostinės mokytojai ir vaikų 
tėveliai, norintys daugiau sužinoti apie realią savo vaikų sveikatos būklę. 

linkiu, kad tie maži vilniečiai, kurie tik šiandien mokosi vaikščioti, išmoktų tausoti ir vertinti savo sveikatą kaip 
didžiausią turtą.

                    Būkite sveiki, 
                   vilniaus meras artūras Zuokas

„Sveikata – dar ne viskas, bet be sveikatos viskas yra niekas“, – teigė Sokratas. Mūsų manymu, 
tikrai labai svarbu nuo pat mažens žmogų mokyti tausoti ir stiprinti sveikatą. O sveika gyvensena 
prasideda nuo požiūrio į gyvenimą formavimo bei keitimo. Daugelis nori gyventi sveikai, tačiau neži-
no, nuo ko reikėtų pradėti. Mūsų tikslas – aiškinti ir mokyti, kaip tai daryti.

„Sveikata daug labiau priklauso nuo mūsų įpročių bei mitybos, negu nuo gydytojų meistrišku-
mo“, – pastebėjo D. lebbokas. Svarbu paskatinti įvairaus amžiaus gyventojus būti fiziškai aktyvius, 
nes fizinis aktyvumas yra ne tik sveikatos pagrindas, bet ir ilgaamžiškumo bei entuziazmo šaltinis. 
Juk sveikai gyventi reiškia gražiai pasenti.

Senovės Kinijoje sveikatos sistema buvo organizuota taip: kiekvienas gydytojas prižiūrėdavo tam 
tikrą šeimų skaičių ir tos šeimos regaliariai jam mokėdavo atlyginimą. Susirgus kam nors iš šeimos 
narių, už gydymą ir vaistus mokėdavo pats gydytojas. Tačiau gydytojas pirmiausia buvo atsakingas 
už tai, kad žmogus nesusirgtų. Manome, kad taip turėtų būti ir šiais laikais. Sveikatos priežiūros, 

kurią vykdo visuomenės sveikatos biurai, esmė - mokytis ir mokyti gyventi taip, kad nesusirgtume.
Turime sukurti vietos politiką, padedančią saugoti ir stiprinti sveikatą. Sveikata turi rūpintis ne tik sveikatos įstaigų sveikatos priežiūros specia-

listai, bet ir politikai. Turime stiprinti politikų atsakomybę už visuomenės sveikatą! Turime siekti, kad visos visuomenės grupės turėtų lygias galimybes 
rūpintis savo sveikata. Turime įtraukti į sveikatos stiprinimą bendruomenes. Bendruomenės aktyvumas yra svarbus veiksnys palaikant ir stiprinant 
gyventojų sveikatą. Kurkime sveikatinimo programas kartu su tais, kuriems jos skirtos.

                                      Jūsų sveikata – mūsų visų bendras rūpestis!
    vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kolektyvas

nenumaldomai augantis sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (širdies ir kraujagyslių ligomis, vėžiu, 
cukriniu diabetu ir pan.) ir mirčių skaičius rodo, kad sveikatos sistemos krizė toliau gilėja. valstybės struktūros, 
kaip parodė 12 metų lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo rezultatai, jos įveikti negali. O kas gi galėtų pa-
judinti iš mirties taško šalies sveikatos sistemos reformą? 

Kaip bebūtų keista, pati didžiausia jėga, neišnaudota galimybė šiandien yra lietuvos gyventojas, kiekvienas 
iš mūsų, jei turėtume informacijos, galėtume veikti ir būtume skatinami veikti. 

lietuvos sveikuolių sąjunga kartu su lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmais bei Tautiniu 
olimpiniu komitetu 2012 m. sausio 1 d. paskelbė, kad lietuvoje startuoja Sveikatos olimpiada. Olimpiados charti-
joje teigiama, kad žodis olimpiada reiškia ketverių metų veiklą ir kiekvienas gyventojas turi teisę joje dalyvauti, 
o patys geriausi patenka į olimpines žaidynes. Mes visi dabar turime galimybę pradėti keistis: atsisakyti žalingų 
įpročių (alkoholio, nikotino), liguisto mėgavimosi maistu ir kitais kūniškais malonumais. Turime rimtai pagalvoti 
apie savo sveikatą, įvertinti fizines-funkcines kūno galimybes, sužinoti, kokie rizikos veiksniai mus persekioja, ko-
kios yra grėsmės susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Kai turėsime informacijos, kas negerai ir kaip tą galime pakeisti, kai bus sudarytos sąlygos 
tai daryti – judėti, grūdintis, maitintis, dvasiškai stiprinti savo psichoemocinę būseną, tada ir prasidės tikrosios permainos. 

Kiekvienas suvokęs visa tai ir ėmęsis atsakomybės už savo sveikatą ir, žinoma, tikėdamasis sulaukti palaikymo iš darbdavio, draudimo bendrovės, 
vyriausybės, kiekvieną dieną skirdamas nors valandą savo sveikatai stiprinti, jau po kelerių metų gali sutaupyti valstybės biudžetui kelis šimtus milijo-
nų litų, o po ketverių Sveikatos olimpiados ciklo metų pasiekti ir milijardą litų. 

Taigi visiems siūlau tapti sąmoningais lietuvos piliečiais, imtis atsakomybės už savo sveikatą ir, padedant šeimos gydytojams, visuomenės sveika-
tos biuro specialistams, sporto organizacijoms, pradėti keistis.
               Sveikinu visus lietuvos sveikatos olimpiados dalyvius!

        lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis

visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) pirmiausiai remiasi sveikatos statistikos duomenų analize. Patikima 
ir objektyvi sveikatos informacija yra būtina prielaida sveikatos politikai formuoti. norint teisingai analizuoti statisti-
nius duomenis, svarbu suprasti, kaip duomenys renkami, kokie yra duomenų šaltiniai, kur yra duomenų registracijos 
problemos, taip pat aiškiai suprasti ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo ypatumus. Būtina suprasti, kad 
pagrindiniai sveikatos statistikos duomenys gaunami iš sveikatos priežiūros įstaigų, todėl gyventojų sveikatos rodiklius 
veikia ir sveikatos priežiūros organizavimas, ir sveikatos specialistų skaičius, ir gyventojų požiūris į sveikatą: lankymasis 
arba nesilankymas sveikatos priežiūros įstaigoje, savigyda ir pan. Statistinius duomenis visada reikia vertinti tik re-
miantis sveiku protu, prisiminti, kad sveikatos statistikoje staigių šuolių nebūna, kad gyventojų sveikata kinta tolygiai ir 
pakankamai lėtai.

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena turi savų ypatybių. Daugelis lietuvos savivaldybių turi mažai gyven-
tojų, todėl dažnai kyla statistinio patikimumo dėl mažo atvejų kiekio problema. Todėl kai kurie rodikliai yra visai neskai-

čiuojami savivaldybės lygiu arba reikalauja žymiai sudėtingesnių skaičiavimo metodų naudojimo. Gyventojų apklausos taip pat dažniausiai vykdomos 
tik nacionaliniu lygmeniu, nes imties padidinimas, būtinas savivaldybių duomenims suskaičiuoti, brangiai kainuoja. Svarbi ir savivaldybių tarpusavio 
palyginamumo problema, nes galima lyginti tik panašias savivaldybes: didžiuosius mietus tarpusavyje ar panašias rajonų savivaldybes tarpusavyje.

Taigi, savivaldybių visuomenės sveikatos biurams tenka sudėtingas uždavinys ne tik teisingai interpretuoti turimus valstybinės sveikatos statisti-
kos duomenis, surinkti trūkstamus duomenis, bet ir vykdyti realius darbus stiprinant visuomenės sveikatą.

Higienos instituto sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė
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VisuomenĖs 
sVeikata

Dažniausiai vartojamas sveikatos apibrėžimas pateiktas Pa-
saulio sveikatos organizacijos (PSO) 1946 m. deklaracijoje:

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstaty-
me pateikiamas toks visuomenės sveikatos sąvokos apibrėžimas: 

„Visuomenės sveikata – gyventojų visapusė dvasinė, 
fizinė ir socialinė gerovė.“

Fizinė gerovė – organizmo bei atskirų jo sistemų funkciona-
vimas. Fizinė gerovė dažniausiai vertinama pagal fizinį darbingu-
mą, gebėjimą atlikti kasdienius darbus, fizinę savijautą.

Socialinė gerovė – savęs vertinimas, pasitenkinimas santy-
kiais su kitais žmonėmis, gebėjimas bendrauti.

Psichikos gerovė – išgyvenimai, jausmai, gebėjimas reikšti 
savo jausmus, juos kontroliuoti. Psichikos gerovę vertiname pagal 
tai, ar mes patenkinti savimi ir savo gyvenimu, ar mūsų nekankina 
nerimas, depresija ir pan.

C. E. Winslowas 1951 m. pateikė tokį visuomenės sveikatos 
apibrėžimą:

 

Taigi vieno sveikatos apibrėžimo nėra. Sveikata įvairiems 
žmonėms reiškia skirtingus dalykus, be to, ir požiūris į sveikatą 
laikui bėgant gali keistis.

Kas lemia, kad vieni žmonės yra sveiki, o kiti ne? 
Sveikata priklauso nuo pradinių biologinių individo savybių 

ir nuo daugumos mūsų visuomenės sektorių veiklos, nuo popu-
liacijos kaip visumos, nuo individualios bei kolektyvinės patirties 
ir veiksmų. Žmonių sveikatą lemia išoriniai veiksniai: individuali 
biologinė genetinė jų prigimtis, fizinė aplinka, socialinės-ekono-
minės aplinkybės ir gyvenimo sąlygos, taip pat įvairūs kultūriniai 
ir politiniai reiškiniai bei jų įtakos laikotarpis ir turėta galimybė 
apsispręsti sveikatos labui. 

Paprasčiausias dialogas rodo, kokių veiksnių visuma lemia 
mūsų sveikatą:

„Sveikata yra visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė 
gerovė, o ne tik ligų ar negalavimų nebuvimas.“

Visuomenės sveikata – tai mokslas ir menas organizuoto-
mis visuomenės pastangomis išvengti ligų, pailginti gyvenimą 
bei sustiprinti fizinę ir dvasinę sveikatą, rūpinantis aplinkos 
sauga, kontroliuojant užkrečiamas ligas, mokant individua-
lios higienos, organizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, 
anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant, tobulinant so-
cialines tarnybas, garantuojančias, kad kiekvieno individo gy-
venimo standartai sudarytų jam galimybes stiprinti sveikatą, 
taigi suteiktų teisę į sveikatą ir ilgą gyvenimą. 

 

Kodėl adomas guli ligoninėje?
Todėl, kad jam pūliuoja koja.
O kodėl ji jam pūliuoja?
Todėl, kad jis buvo ją susižeidęs. 
O kaip jis ją susižeidė?
Jis žaidė šiukšlių pilname kieme, šalia savo namo, ir nukrito 
ant aštrios plieno skardos.
O kodėl jis žaidė šiukšlių pilname kieme?
Todėl, kad aplink daug asocialių šeimų, kurios teršia aplinką. 
Daug vaikų ten žaidžia, bet niekas jų neprižiūri.
O kodėl jis gyvena tokioje kaimynystėje?
Todėl, kad tėvai negali sau leisti gyventi geresnėje vietoje.
O kodėl jie negali sau to leisti?
Todėl, kad tėvas - bedarbis, o mama -  ligonė.
O kodėl tėvas bedarbis?
Todėl, kad jis neturi reikiamo išsilavinimo ir negali susirasti 
darbo.
O kodėl..?

Schemoje pavaizduoti sveikatą lemiantys determinantai ir jų 
tarpusavio sąveika (G. Dahlgrenas, M. Whiteheadas).

Šiuolaikiniame visuomenės sveikatos moksle ir praktikoje 
vartojama gyvenimo kokybės samprata. Ji apima visus individo 
gyvenimo aspektus ir grindžiama plačia sveikatos perspektyva, fi-
ziniu, psichologiniu ir socialiniu veikimu bei gerove.

Gyvenimo kokybė – tai individualus kiekvieno žmogaus vie-
tos gyvenime vertinimas atsižvelgiant į kultūros vertybių sistemą, 
susijęs su tikslais, viltimis, standartais ir interesais. Gyvenimo 
kokybę veikia fizinės ir dvasinės sveikatos būklės, nepriklauso-
mybės lygis, socialinis ryšys su aplinka.

PSO, 1993

biologinis ir genetinis fondas,
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė,
lytis,
kultūra. 

pajamos ir socialinė padėtis,
socialinės paramos sistema,
išsilavinimas,
darbas (darbo sąlygos),

Sveikata nepagerës, kol þmonës nepakeis poþiûrio 
á savo sveikatà.

socialinė aplinka,
fizinė aplinka, 
gyvensena,
sveika vaiko raida,

Pastaruoju metu skiriami šie pagrindiniai determinantai, lemiantys visuomenės sveikatą:
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PaGrinDinė Biuro VeiKLa

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės 
bendruomenėje:

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 
(monitoringas):

3. Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika 
savivaldybėje.

4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika bei kontrolė 
savivaldybėje:

 

5. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje 
įgyvendinimas:

PaGrinDiniS Biuro VeiKLoS tiKSLaS – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) 
teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, sie-
kiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros pas-
laugas.

Vilniaus m. saViValDyBĖs 
VisuomenĖs sVeikatos BiuRo Veikla

visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
visuomenės sveikatos propagavimas;
visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavi-
mas bei konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais.

visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės bei jos kitimo ste-
bėsenos organizavimas ir vykdymas;
fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiks-
nių bei jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir ver-
tinimas;
socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio 
su sveikata stebėsenos organizavimas bei vykdymas;
gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas 
bei vykdymas;
sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavi-
mas ir vykdymas;
kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos progra-
moje numatytų objektų stebėsena.

visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, 
socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas 
bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažini-
mo priemones;
organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos 
sveikatos stiprinimą bei sutrikimų profilaktiką;
sveikos gyvensenos skatinimas:

aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio 
sveikatai vertinimas.

 veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant 
rūkymo profilaktikos priemones;
  veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant 
alkoholio vartojimo mažinimo priemones;
  veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant 
narkomanijos bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartoji-
mo prevencijos priemones;
  veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant 
fizinio aktyvumo skatinimo priemones;
  veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant 
sveikos mitybos skatinimo priemones;
  kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemo-
nių planavimas ir įgyvendinimas;

6. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

8. Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimas.

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma joms 
priskirtose teritorijose siekiant gauti išsamios informacijos apie 
savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklę ir, remiantis 
objektyvia informacija, planuoti bei įgyvendinti vietines visuome-
nės sveikatos prevencijos priemones.

Stebėseną vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
pagal savivaldybės tarybos patvirtintą programą („vilniaus miesto 
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa 2010-
2013 m.“, 2010 m. kovo 31 d., nr. 1-1481, vilnius), kuri rengiama 
ne ilgiau kaip 3 metams.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl 
savivaldybėms skirtų visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo 
rekomendacijų patvirtinimo“ (2009 m. vasario 6 d., nr. v-62), 
stebimos šios sritys:

     demografinė ir socialinė ekonominė būklė, 
     gyventojų sveikatos būklė, 
     fizinės aplinkos veiksniai, 
     gyvensena, 
     sveikatos priežiūros sistemos raida. 
 

ViSuoMenėS SVeiKatoS SteBėSenoS etaPai

1) visuomenės sveikatos rodiklių stebėjimas, tyrimai norint išsi-
aiškinti bendruomenės sveikatos problemas;
2) problemų išskyrimas ir analizė; 
3) bendruomenės informavimas, mokymas, įgūdžių stiprinimas 
naudojantis sukurtomis visuomenės sveikatos programomis;
4) programų poveikio visuomenės sveikatai įvertinimas;
5) rekomendacijų pateikimas kuriant strateginius planus, progra-
mas. 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių 
bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir 
koordinavimas;
visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profe-
sinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstai-
gose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordi-
navimas;
kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas 
bei įgyvendinimas.

bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organiza-
vimas ir socialinių partnerių įtraukimas;
visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas vei-
klos sritis;
bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuo-
menės sveikatos stiprinimo veiklą.

tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir 
profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nusta-
tytą sveikatos sutrikimų ar sveikatą lemiačių veiksnių papli-
timą;
valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos 
programų pritaikymas bei įgyvendinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tiks-
lingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją vei-
kiančių rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas 
(LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstaty-
mas, 2002 m. liepos 3 d., Nr. IX-1023).

ViSuoMenėS SVeiKatoS SteBėSena
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Pagal gyventojų amžių Lietuva yra tipiška Vidurio ir Rytų Eu-
ropos valstybė. Vilniuje vaikų nuo 0 iki 17 m. yra 17,5 proc., 18 
– 44 m. gyventojų  – 42,5 proc., 45 – 64 m. gyventojų – 26 proc., 
65 m. ir vyresnių – 14 proc. Lyginant su atitinkamai Lietuvos  ro-
dikliais, Vilniuje yra daugiau vidutinio amžiaus (18 – 44 m.) gy-
ventojų, mažiau jaunų ir senyvo amžiaus žmonių (3 pav.).

DEMOGRAFINĖ 
SITUACIJA

2 pav. Gyventojų skaičiaus kaita Vilniuje

Nors pastaraisiais metais gyventojų skaičius Lietuvoje mažėjo 
(1 pav.), nuo 2004 m. Vilniuje gyventojų skaičius augo, tik 
2010 m. jis šiek tiek sumažėjo (2 042 žmonėmis) (2 pav.). 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Vilniaus mieste 
2010 m. gyveno 557 126 žmonės. Šalies gyventojų skaičius mažė-
jo dėl dviejų priežasčių – neigiamos neto migracijos (imigrantų ir 
emigrantų skaičiaus skirtumo) ir neigiamos natūralios kaitos. Vil-
niuje gyventojų skaičius didėjo dėl teigiamo natūralaus prieaugio 
bei dėl vidinės migracijos (atvykimo gyventi į Vilnių iš kitų savi-
valdybių), bet 2010 m. dėl ypač išaugusios emigracijos gyventojų 
skaičius Vilniuje pradėjo mažėti.

1 pav. Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvoje    

Vilniuje 2010 m. vyrų buvo 251 494 (45 proc.), moterų  –  305 
632 (55 proc.). 1 000 vyrų teko 1 214 moterų.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra vienas iš rodiklių, 
pagal kurį galima spręsti ne tik apie gyventojų sveikatingumo ir 
mirtingumo lygį, bet ir apie šalies socioekonominį išsivystymą. 

Bendras skč. 
 

73,79 m.
73,45 m.

Vyrai

68,32 m.
67,98 m.

Moterys

78,81 m.
78,78 m.

Vidutinė gyvenimo  
trukmė

Vilniaus apskritis 
Lietuva 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis 
rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gi-
męs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą 
tiriamosios kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gy-
ventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs.

Pastarąjį dešimtmetį gimstamumas Vilniaus mieste didėja, 
mirtingumas nuo 2007 m. mažėja. 2010 m. Vilniaus m. gimsta-
mumas buvo ketvirtadaliu didesnis negu Lietuvoje, o mirtingu-
mas – ketvirtadaliu mažesnis. Amžiaus struktūros kaita pasižy-
mėjo sentavės feminizacija. Tai reiškia, kad dėl didesnio jauno 
ir vidutinio amžiaus vyrų mirtin-
gumo pagyvenusį ir senyvą amžių 
pasiekia kur kas daugiau moterų 
nei vyrų. Vilniuje moterys gyveno 
ilgiau, todėl jų mirtingumas vy-
resnio amžiaus grupėse (75 m. ir vyresni) didesnis negu vyrų. 
Vyrų mirtingumas didesnis visose amžiaus grupėse iki 74 m.

natūralus gyventojų prieaugis Vilniuje jau nuo 
2008 m. yra teigiamas ir 2010 m. buvo 3,5 / 1 000 gy-
ventojų, o Lietuvoje jis buvo neigiamas, t. y. -2 / 1 000 
gyventojų.

Iš viso 2010 m. Vilniuje gimė 7 613 kūdikių. Daugiausiai 
kūdikių pagimdė 25 – 29 m. moterys (39 proc.) ir 30 – 34 m. 
moterys (34 proc.). Iš 1 000 gimusių kūdikių Vilniaus mieste 
3,8 nesulaukė 1 metų. 

Vilniaus teritorinės darbo 
biržos duomenimis, nuo 2010 m. 
spalio 1 d. per metus Vilniuje ne-
darbas sumažėjo 4 proc. ir 2011 m. 
spalio 1 d. buvo 9,1 proc.

Darbas yra sritis, kurioje patiriama daug svarbių poveikių 
sveikatai. Tai įdarbinimo sąlygos, psichologinė atmosfera dar-
be ir paties darbo pobūdis. Faktai rodo, kad, palyginti su nuola-
tiniais darbuotojais, laikinų darbuotojų, juolab bedarbių, mir-
tingumas yra daug didesnis. Darbuotojai, kurie jaučiasi darbe 
nesaugūs, patiria smarkų neigiamą poveikį psichinei ir fizinei 
sveikatai.

Natūrali gyventojų kaita (prie-
augis/sumažėjimas) – gyvų 
gimusių ir mirusių asmenų 
skaičiaus skirtumas.

Paprastai šis rodiklis skaičiuojamas tik didesnių teritorinių vie-
netų, tokių kaip apskritys. Vilniaus apskrityje vidutinė gyveni-
mo trukmė yra šiek tiek didesnė nei vidutiniškai Lietuvoje.

Gyventojų socialinio-
ekonominio statuso įtaka 

sveikatai yra milžiniška.

Kuriant visuomenės sveikatos priežiūros strategijas, 
programas, vienas iš svarbiausių uždavinių – įvertinti gyven-
tojų sudėties ir skaičiaus pokyčius. Įvairių gyventojų grupių 
gyvenimo būdas, poreikiai, gyvenamoji aplinka, mitybos ir 
gyvensenos įpročiai, socialinė-ekonominė padėtis skiriasi. 

DEMOGrAFijA yra mokslas, tiriantis gyventojų skaičiaus ir 
struktūros kitimą. 

3 pav. Gyventojų amžiaus struktūra Vilniuje ir Lietuvoje (proc.)



7

 

Vilniaus mieste 2010 m. mirė 5 648 gyventojai. Lyginant su 
Lietuvos vidurkiu (100 000 gyventojų teko 1 281,5 mirusiųjų), sos-
tinėje gyventojų mirtingumas mažesnis (100 000 gyventojų teko 
1013,8 mirusiųjų). 

Vilniuje mirtingumas yra vienas mažiausių Lietuvo-
je. tai iš dalies lemia didesnis darbingo amžiaus sostinės 
gyventojų skaičius. nepaisant šio fakto, per dešimt metų 
vilniečių mirtingumas 100 000 gyventojų padidėjo nuo 
910,9 (2001 m.) iki 1 013,8 (2010 m.) mirusiojo.

Tiksliausiai vyrų ir moterų mirtingumo skirtumus rodo stan-
dartizuoti mirtingumo rodikliai (mirusiųjų skaičius 100 000 gy-
ventojų pagal Europos standartą, kai eliminuojamas amžiaus ir 
lyties veiksnys).

2010 m. Vilniaus miesto vyrų (1 226,4 / 100 000 gyv.) stan-
dartizuotas mirtingumo rodiklis buvo du kartus didesnis negu mo-
terų (592,1 / 100 000 gyv.).

Kaip ir visoje Lietuvoje, svarbiausios sostinės gyventojų mir-
ties priežastys jau daug metų išlieka nepakitusios: kraujotakos 
sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties 
priežastys 2010 m. sudarė 83,8 proc. visų mirties prie-
žasčių (4 pav.).

Daugiausia Lietuvos gyventojų miršta nuo kraujota-
kos sistemos ligų. Tokia pati situacija yra ir Vilniaus mieste – 
2010 m. beveik 53 proc. sostinės gyventojų mirties priežasčių buvo 
kraujotakos sistemos ligos (4 pav.).

Daugiausia mirčių Vilniaus mieste buvo nuo tokių kraujota-
kos sistemos ligų kaip išeminės širdies ligos (tarp jų miokardo in-
farktas) – 54,4 proc., antroje vietoje – nuo cerebrovaskulinių ligų 
(tarp jų ir insulto) – 33,9 proc.

Nuo kraujotakos sistemos ligų daugiausia miršta 65 m. ir vy-
resni žmonės. 2010 m. sostinėje jie sudarė 84 proc. visų mirusiųjų. 
Šioje amžiaus grupėje kraujotakos sistemos ligos sudarė 63,9 proc. 
jų mirtingumo.

Standartizuotas Vilniaus miesto vyrų (587,7 / 100 000 gyv.) 
mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis buvo beveik du 
kartus didesnis negu moterų (330,5 / 100 000 gyv.).

Piktybiniai navikai – antroji sostinės gyventojų mir-
ties priežastis.

2010 m. Vilniaus mieste mirtys nuo piktybinių navikų sudarė 
21,2 proc. visų mirčių, 100 000 sostinės gyventojų teko 214,9 mi-
rusiųjų (Lietuvoje – 251,2 / 100 000 gyv.).

Analizuojant standartizuotą mirtingumo nuo piktybinių navi-
kų rodiklį pagal lytį, Vilniaus mieste 100 000 gyv. teko 259,9 mi-
rusiųjų vyrų (Lietuvoje – 290,2 / 100 000 gyv.), o moterų 2 kartus 
mažiau – 126,7 / 100 000 gyv. (Lietuvoje – 128,4 / 100 000 gyv.)

Vilniaus mieste, kaip ir visoje šalyje, daugiausia vyrų mirė nuo 
bronchų ir plaučių, priešinės liaukos ir kt. piktybinių navikų, o 

Natūrali gyventojų kaita (prie-
augis/sumažėjimas) – gyvų 
gimusių ir mirusių asmenų 
skaičiaus skirtumas.

daugiausia moterų – nuo krūties, storosios žarnos ir kt. piktybinių 
navikų (1 lentelė).

 

Vilniaus mieste nuo 2006 m. mirtingumas dėl išori-
nių priežasčių mažėja. tačiau jis vis tiek užima stabilią 
trečią vietą mirties priežasčių struktūroje.

Vilniaus mieste 2010 m. dėl išorinių priežasčių mirė 546 as-
menys, mirtingumo rodiklis siekė 98,0 / 100 000 gyv. (9,7 proc. 
visų mirusiųjų) – mažiau, lyginant su Lietuvos rodikliu (123,1 / 
100 000 gyv.). Tyčiniai susižalojimai (15,8 / 100 000 gyv.), apsi-
nuodijimai alkoholiu (14,4 / 100 000 gyv.) bei transporto įvykiai 
(7,5 / 100 000 gyv.) – tai pagrindinės išorinių mirčių priežastys 
Vilniaus mieste (Lietuvoje atitinkamai 100 000 gyv. teko 31, 9,4 
ir 11,3). 

Vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių sudarė 14,2 proc. 
visų mirčių, 100 000 vyrų teko 161,4 mirusiųjų (Lietuvoje – 204,6 
/ 100 000 vyrų). Pagrindinės vyrų mirčių dėl išorinių prie-
žasčių buvo tyčiniai susižalojimai (jie sudarė 15,8 proc. 
visų mirčių dėl išorinių priežasčių) ir apsinuodijimai al-
koholiu (15,0 proc.), 100 000 vyrų atitinkamai teko 25,5 miru-
siųjų dėl tyčinių sužalojimų ir 24,3 mirusiųjų dėl apsinuodijimo 
alkoholiu (Lietuvoje – 54,3 ir 15,9 mirusiųjų). Transporto įvykiai 
užėmė trečią vietą sostinės vyrų mirtingumo dėl išorinių priežas-
čių struktūroje ir sudarė 6,7 proc., t. y. 100 000 vyrų teko 10,7 
mirusiųjų, o Lietuvoje – 18,3 / 100 000 vyrų).

2010 m. vyrų dėl išorinių priežasčių mirė 3,5 karto 
daugiau negu moterų, pastarųjų mirtingumas dėl išori-
nių priežasčių siekė 45,8 / 100 000 moterų (Lietuvoje – 
52,3 / 100 000 moterų).

Išorinės moterų mirties priežastys sudarė 5 proc. visų mirčių. 
Tyčiniai susižalojimai (7,9 / 100 000 moterų), apsinuodijimai al-
koholiu (6,2 / 100 000 
moterų) bei transporto 
įvykiai (4,9 / 100 000 
moterų) buvo pagrin-
dinės išorinės sostinės 
moterų mirčių priežas-
tys 2010 m., jos sudarė 
atitinkamai 17,1 proc., 
13,6 proc. ir 10,7 proc. 
visų išorinių mirties 
priežasčių.

Vilniuje vyrų ir 
moterų tyčinių su-
sižalojimų (savižu-
dybių) buvo mažiau 
negu Lietuvoje, tačiau sostinėje santykinai daugiau mir-
čių nuo apsinuodijimų alkoholiu.

2010 m. sostinės gyventojų mirtingumas nuo virški-
nimo sistemos ligų užėmė ketvirtą vietą (6,3 proc.) mir-
ties priežasčių struktūroje, iš jų 28 proc. buvo mirtys nuo 
kepenų cirozės ir fibrozės, 20,7 proc. – nuo alkoholinės kepenų 
ligos bei 13,9 proc. – mirtys nuo skrandžio, dvylikapirštės žarnos 
ir pepsinės opų.

Lyginant standartizuotą vyrų ir moterų mirtingumo nuo 
virškinimo sistemos ligų rodiklį, galima teigti, kad 2010 m. nuo 
šių ligų daugiau mirė vyrų (80,2 / 100 000 gyv.) negu moterų                    
(37,3 / 100 000 gyv.). Nuo alkoholinės kepenų ligos vyrų mirė be-
veik 3 kartus daugiau nei moterų (100 000 gyv. teko 19,1 mirusių 
vyrų ir 7 mirusios moterys), nuo kepenų cirozės ir fibrozės vyrų 
mirė 2 kartus daugiau nei moterų (100 000 gyv. teko 24,7 mirusių 
vyrų ir 10,7 mirusių moterų).

MIRTINGUMAS

4 pav. Vilniaus miesto gyventojų mirties priežastys 2010 m. (proc.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piktybiniai navikai
Bronchų ir plaučių
Priešinės liaukos
Skrandžio
Storosios (gaubtinės) žarnos
Tiesiosios žarnos
Kasos

Piktybiniai navikai
Krūties
Storosios (gaubtinės) žarnos
Skrandžio
Kiaušidžių ir gimdos priedų
Kasos
Gimdos kaklelio

Rodiklis 
100000 gyv.

42,9
35,4
19,9
17,1
15,5
12,7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodiklis 
100000 gyv.

31,1
18,3
15,4
12,1
12,1
10,1

MoterųVyrųNr. Nr.

Mirtingumo statistika reikšminga, nes ji rodo:
bendrą gyventojų sveikatos būklę,
sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę,
sveikatos netolygumus,
sveikatos priežiūros prieinamumą.

1 lentelė. Vilniaus miesto vyrų ir moterų pagrindinės mirties nuo piktybinių 
navikų priežastys
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Gyventojų sveikatos būklės rodikliai

  Ligotumas (arba sergantys asmenys) – asmenų, kuriems 
per metus ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros 
įstaigose naujai arba pakartotinai užregistruota tam tikra liga 
arba trauma, ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. 
Kai asmeniui ta pati liga (arba kelios skirtingos ligos iš nurodytos 
ligų grupės) užregistruota kelis kartus, asmuo skaičiuojamas tik 
vieną kartą.

  naujai užregistruoti susirgimai – 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 (bendrasis sergamu-
mas) – gyventojams per metus užregistruotų ligų atvejų ir vidu-
tinio metinio gyventojų skaičiaus santykis.

  Mirtingumo rodiklis – mirusių asmenų skaičius 1 000 arba 100 
000 gyventojų.

  Standartizuotas mirtingumo rodiklis – tai mirtingumo 
rodiklis, kuris apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos 
metodą. Jis rodo, koks būtų mirtingumo rodiklis, jei gyventojų 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes būtų toks pat, kaip ir stan-
dartinės Europos populiacijos (PSO, 1976), t. y. neatsižvelgiant į 
amžių ir lytį).

   Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, 
rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba su-
laukęs tam tikro amžiaus žmogus, jei visą būsimą tiriamos kartos 
gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus gru-
pėje nekis.

nagrinėjant Vilniaus miesto gyventojų sveikatos proble-
mas, remtasi šių įstaigų duomenimis:

Sergančių asmenų pasiskirstymas pagal ligų grupes

HI SIC duomenimis, gautais iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo informacinės sistemos SVEIDRA, 2010 m. Vilniaus mieste 
ambulatorines ir stacionarines paslaugas teikiančiose sveikatos 
priežiūros įstaigose buvo užregistruota 408 017 sergančių asmenų, 
kuriems nustatyta bent viena liga ar susirgimas, 1 000 gyventojų 
teko 732,4 (Lietuvoje – 666,0) sergančių asmenų, o 2009 m. buvo 
užregistruota 733,6 sergančių asmenų (Lietuvoje – 671,0 / 1 000 
gyv.). 

Kaip ir visoje Lietuvoje, daugiausia Vilniaus miesto gyventojai 
serga kvėpavimo, kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis 
(5 pav.).

SVEIKATOS BŪKLĖ

5 pav. Sergančių asmenų pasiskirstymas pagal ligų grupes 
Vilniaus mieste 2010 m.

Higienos instituto sveikatos informacijos centro (HI SIC),
Lietuvos statistikos departamento,
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC),
Vilniaus visuomenės sveikatos centro (Vilniaus VSC),
Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC),
Valstybinės ligonių kasos (VLK),
Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“),
Teritorinės darbo biržos,
Aplinkos apsaugos agentūros (AAA),
Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos (VMVT),
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliktų tyrimų duo-
menimis,
Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuro (VVSB) atliktų ty-
rimų duomenimis.
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HI SIC duomenimis, Vilniaus mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, 
asmenų, sergančių ŠKL, skaičius kiekvienais metais didėja.

Vilniaus mieste 2010 m. 1 000 gyventojų teko 179,9 ŠKL ser-
gančių asmenų (Lietuvoje – 194,2 / 1 000 gyv.), o 2001 m. jų buvo 
užregistruota mažiau – 131,9 / 1 000 gyv. (Lietuvoje – 130,7 / 1000 
gyv.). Sostinėje 2002–2010 m. pastebėtas mažesnis šiomis ligomis 
sergančių asmenų skaičius lyginant su Lietuvos vidurkiu (6 pav.).

2010 m. Vilniaus mieste moterų, sergančių kraujotakos sis-
temos ligomis, buvo užregistruota daugiau negu vyrų: 1 000 gyv. 
teko 149,8 (Lietuvoje – 152,2) sergančių kraujotakos sistemos li-
gomis vyrų ir 202,9 moterų (Lietuvoje – 230,6).

Kraujotakos sistemos ligos yra aktuali problema vyresniems 
gyventojams. Su amžiumi sergančiųjų kraujotakos sistemos ligo-
mis skaičius smarkiai didėja.

Pastaraisiais metais pastebimas 65 m. ir vyresnių Vilniaus 
miesto gyventojų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis, skai-
čiaus didėjimas, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis: 2010 m. jų 
buvo 2,6 karto daugiau negu 45–64 m. asmenų.

Vilniaus mieste 2010 m. iš viso buvo užregistruoti 134 886 su-
sirgimai kraujotakos sistemos ligomis, 1 000 gyventojų teko 242,1 
atvejų (Lietuvoje – 292,7), 2009 m. jų buvo užregistruota mažiau 
– 225,89 atvejų / 1 000 gyv. (Lietuvoje – 275,04).

Kiekvienais metais tiek Lietuvoje, tiek Vilniaus mieste vis 
daugiau užregistruojama naujų kraujotakos sistemos ligų atve-
jų. 2010 m. sergamumas šiomis ligomis sostinėje buvo 35 nauji 
atvejai 1000 gyventojų (2009 m. – 33,4): daugiau negu pernai 
užregistruota naujų išeminės širdies ligos atvejų 1 000 gyventojų        
(2010 m. – 3,2, 2009 m. – 2,8), iš jų miokardo infarkto – 2010 m. 
– 0,7, 2009 m. – 0,6 bei cerebrovaskulinių ligų – 2010 m. – 4,8, 
2009 m. – 4,5; sergamumas insultu šiais metais šiek tiek sumažėjo 
(2010 m. – 1,8, 2009 m. – 1,9).

2010 m. duomenimis, sergančių kai kuriomis kraujotakos sis-
temos ligomis sostinės gyventojų skaičius šiek tiek padidėjo, lygi-
nant su 2009 m., išskyrus sergančiuosius insultu: jų skaičius 2010 
m. išliko toks pat, kaip ir ankstesniais metais (7,8 / 1 000 gyv.) 
(7 pav.).

Sostinėje, 2010 m. duomenimis, lyginant su kitomis ligų gru-
pėmis, daugiausia gyventojai sirgo hipertenzinėmis ligomis, 1 000 
gyventojų teko 127,7 sergančiųjų (Lietuvoje – 144,2 sergančiųjų).

Sergančiųjų hipertenzinėmis ligomis Vilniaus m. gyventojų 
skaičius sudaro 71,4 proc. visų kraujotakos sistemos ligomis ser-
gančiųjų.

Hipertenzija – tai padidėjęs kraujospūdis. Ji dar vadinama 
civilizacijos liga, kuria sergamumas vis didėja. Arterinė hiperten-
zija lemia didesnį sergamumą ir mirtingumą nuo kitų kraujotakos 
sistemos ligų.

Kraujospūdis – kraujo jėga, su kuria jis spaudžia arterijų 
sieneles. Ši jėga atsiranda, kai širdis varinėja kraują arterijomis ir 
su kiekvienu tvinksniu kraujospūdis arterijose kyla.

Normalus suaugusio žmogaus kraujospūdis yra apie 120/80 
mm Hg (gyvsidabrio stulpelio). Pavojaus nėra, jei jis neviršija 
140/90 mm Hg, tačiau jei kraujospūdis didesnis nei 140/90 mm 
Hg, jį būtina mažinti.

Jei ilgesnį laiką kraujospūdis per didelis, pažeidžiamos krau-
jagyslių sienelės ir lengviau patenka cholesterolis, pradeda vysty-
tis aterosklerozė.

aterosklerozė – nepastebimai prasidedantis ir tyliai pro-
gresuojantis arterijų standėjimo bei siaurėjimo procesas. Ji – 
svarbiausia ne tik išeminių širdies ligų, bet ir galvos smegenų, 
kojų, kitų organų susirgimų priežastis. Aterosklerozė pažeidžia 
gyvybiškai svarbias kraujagysles – arterijas, kuriomis kraujas neša 
organizmo audiniams deguonį ir maisto medžiagas.

Hipertenzinės ligos dažniausiai nustatomos pagyvenusiems 
žmonėms. 2010 m. 65 m. ir vyresnių Vilniaus miesto gyventojų 
amžiaus grupėje sergančiųjų šia liga buvo 50,8 proc. (2009 m. – 
50,0 proc.), lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, 1 000 gyvento-
jų teko 464 sergantieji hipertenzinėmis ligomis (Lietuvoje – 469,3 
sergančiųjų).

Šioje amžiaus grupėje daugiausia žmonių sirgo išeminėmis 
širdies ligomis – 185,7 sergančiųjų 1 000 sostinės gyventojų (Lie-
tuvoje – 220,7), iš jų miokardo infarktu – 12,3 / 1 000 gyv. (Lie-
tuvoje – 10,2) bei cerebrovaskulinėmis (smegenų kraujagyslių) 
ligomis – 164,9 / 1 000 gyv. (Lietuvoje – 156,8), iš jų insultu –           
41,3 / 1 000 gyv. (Lietuvoje – 33,1).

išeminė širdies liga – tai širdies raumens funkcijos sutri-
kimas, atsiradęs dėl sumažėjusio aprūpinimo krauju. Tai – grupė 
skirtingų, bet dėl tos pačios priežasties (sumažėjusio aprūpinimo 
arteriniu krauju) atsiradusių širdies būklių. Viena iš šių būklių – 
miokardo infarktas, dar žinomas kaip širdies smūgis – staigi šir-
dies raumens (miokardo) tam tikro ploto žūtis arba negrįžtamas 
pakenkimas jam.

Miokardo infarkto rizikos veiksniai:

 aukštas kraujospūdis,
 padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje,
 rūkymas,
 cukrinis diabetas,
 amžius,
 vyriška lytis,
 paveldėjimas,
 nutukimas,
 mažas fizinis aktyvumas,
 menopauzė.

6 pav. Asmenų, sergančių ŠKL, skaičiaus kitimas 2001 – 2010 m.
(rodiklis 1 000 gyventojų)

7 pav. Asmenų, sergančių kai kuriomis kraujotakos sistemos ligomis, 
skaičius Vilniaus mieste ir Lietuvoje 2009 ir 2010 m. 

(rodiklis 1 000 gyventojų)

ŠIRDIES IR KRAUJAGySLIų LIGOS

Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra neįgalumo ir pablogėjusios gyvenimo kokybės priežastis. Nuo 
šių ligų miršta daugiau žmonių nei nuo visų formų vėžio kartu paėmus. 
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Kai kurių miokardo infarkto 
rizikos veiksnių koreguoti ne-
galime, pavyzdžiui, didėjančio 
amžiaus ar paveldimumo. Tačiau 
daugelį rizikos veiksnių galime 
koreguoti: tinkamai gydyti pa-
didėjusį arterinį kraujospaudį, 
cukrinį diabetą, nerūkyti, vengti 
antsvorio, mažinti cholesterolio 
kiekį kraujyje, gyventi fiziškai ak-
tyviai ir judriai.

insultas – tai galvos smegenų pažeidimas, kurį sukelia staiga 
nutrūkusi tam tikros smegenų dalies kraujotaka dėl kraujagyslės 
užsikimšimo (įvyksta smegenų infarktas) arba kraujo išsiliejimas 
plyšus smegenų kraujagyslei.

nemodifikuojami  insulto rizikos veiksniai (jų negalima 
pakeisti):

Modifikuojami rizikos veiksniai (juos galima pakeisti):

Norint išvengti širdies ir kraujagyslių ligų bei išsaugoti svei-
katą, reikia sumažinti rizikos veiksnių, kurie didina susirgimų ti-
kimybę, įtaką arba stengtis visai jos išvengti. Veiksmingiausia pre-
vencija yra tada, kai koreguojami visi rizikos veiksniai.

norint išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, pirmiausia 
reikėtų keisti gyvenimo būdą:

Taip pat reikėtų reguliariai matuoti kraujospūdį, gliukozės 
kiekį kraujyje (sergant cukriniu diabetu) ir išmokti valdyti emoci-
jas, atsipalaiduoti, vengti stresinių situacijų, daugiau ilsėtis.

 

Lietuvoje vykdoma „asmenų, priskirtinų širdies ir krau-
jagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevenci-
jos priemonių finansavimo programa“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. 
įsakymu Nr. V-913. Programos tikslas – sumažinti sergamumą šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, nustatyti sergančius ateroskleroze ir 
cukriniu diabetu žmones, kurie nejaučia sveikatos sutrikimų, sie-
kiant sumažinti neįgalumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagys-
lių ligų. Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 50 
iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Patikros metu 
nemokamai nustatomi rizikos veiksniai ir paskiriamas reikiamas 
gydymas. Apie galimybę pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų 
turi informuoti šeimos gydytojas.

Širdies ir kraujagyslių ligos

amžius (rizika patirti insultą didėja žmogui senstant 
dėl aterosklerozinio kraujagyslių pažeidimo);
jei yra artimų giminaičių, patyrusių insultą,rizika su-
sirgti šia liga didesnė.

atsisakyti žalingų įpročių: rūkymo, nesaikingo alkoho-
lio vartojimo;
sveikai maitintis: vartoti kuo mažiau riebalų, ypač gyvu-
linės kilmės, nes jie padidina cholesterolio kiekį kraujyje; 
vadovautis „maisto pasirinkimo piramidės“ principais – 
daugiau vartoti grūdinių kultūrų, daržovių, vaisių, žuvies, 
liesos mėsos; taip pat vartoti mažiau druskos, nes gausiai ją 
vartojant didėja kraujospūdis;
didinti fizinį aktyvumą: daugiau vaikščioti pėsčiomis, 
reguliariai mankštintis ar pasirinkus mėgstamą sporto šaką 
sportuoti. Aktyviai judant gerėja širdies darbas, organizmas 
geriau aprūpinamas deguonimi, stiprėja imunitetas, greitė-
ja medžiagų apykaita; mažėja nutukimo tikimybė, kraujos-
pūdis ir cholesterolio kiekis kraujyje.

aukštas kraujospūdis,
cukrinis diabetas,
širdies ligos,
rūkymas,
fizinio aktyvumo stoka,
riebus maistas,
gausus alkoholio vartojimas (nuolat piktnaudžiaujant 
alkoholiu didėja kraujospūdis).

Nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta vis daugiau 
žmonių, o sergamumas šiomis ligomis didėja, to-
dėl reikia kuo anksčiau pasirūpinti šių ligų profilak-
tika, nes tai – veiksmingiausias būdas jų išvengti.
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Garsus britų onkologas R. A. Willis (1952 m.) pateikė patį 
trumpiausią naviko apibūdinimą: 

Nors sergamumo struktūroje onkologiniai susirgimai yra ga-
nėtinai nutolę nuo pirmojo trejetuko, mirtingumo struktūroje jie 
užima antrąją vietą ir yra viena aktualiausių visuomenės sveikatos 
problemų tiek mūsų šalyje, tiek visame pasaulyje. 

PSO duomenimis, kasmet pasaulyje apie 10 mln. žmonių su-
serga įvairių lokalizacijų piktybiniais navikais, 
apie 6 mln. iš jų nuo šios ligos miršta. Jei ir atei-
tyje susirgimų piktybiniais navikais daugės taip 
sparčiai, prognozuojama, kad 2020 m. pasauly-
je šia liga sirgs apie 15 mln. Žemės gyventojų ir apie 10 mln. nuo 
jos mirs. Nerealu būtų tikėtis, kad ši tendencija aplenks, juolab 
kad ir pastarąjį dešimtmetį gyventojų sergamumo bei mirtingumo 
struktūroje vėžys užima vieną iš pirmųjų vietų visame pasaulyje ir 
Lietuvoje.

Remiantis HI SIC duomenimis, apskaičiuotais Privalomojo 
sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA, sergamu-
mas onkologinėmis ligomis Lietuvoje tolygiai didėja. Ne 
išimtis – ir Vilniaus miestas. 2010 m. Vilniaus mieste užregistruo-
ta 19 199 (34,5 atv. / 1 000 gyv.) nauji navikų atvejai – tai 1 412 
atvejų daugiau negu 2009 m. Vilniaus mieste vyrų sergamumas 
onkologinėmis ligomis buvo 25,8 atv. / 1 000 vyrų, moterų – 41,6 
atv. / 1 000 mot. (Lietuvos mastu 2010 m. 1 000 vyrų teko 15,81 
onkologinių ligų atvejų, 1 000 moterų – 29,4 atvejų). 73,5 proc. 
visų naujai užregistruotų atvejų Vilniaus mieste sudarė susirgimai 
gerybiniais navikais, 20,7 proc. – piktybiniais navikais ir 2,7 proc. 
– navikais in situ (Lietuvoje atitinkamai 69,5 proc., 24,8 proc. ir 
2,4 proc.) (Nulinė naviko stadija).

analizuojant susirgimų piktybiniais navikais struk-
tūrą Vilniaus mieste 2010 m., paaiškėjo, kad daugiausia 
naujai užregistruotų susirgimų sukėlė priešinės liaukos 
vėžys (15,8 proc.), kiaušidžių vėžys (2,5 proc.), odos pik-
tybiniai navikai (22,2 proc.) ir storosios žarnos vėžys (5,3 
proc.) (8 pav.).

VYRAI Vilniaus mieste 2010 m. dažniausiai sirgo priešinės 
liaukos (prostatos) (31,9 proc. naujų atvejų), odos (17,1 proc.), 
plaučių ir bronchų (8,1 proc.), storosios žarnos vėžiais (5,5 proc.), 
limfomomis ir leukozėmis (4,6 proc.), šlapimo pūslės (3,3 proc.) 
vėžiu (o Lietuvoje vyrai dažniausiai sirgo priešinės liaukos (28,8 
proc. naujų atvejų), odos (14,2 proc.), plaučių ir bronchų vėžiais 
(10,7 proc.), limfomomis ir leukozėmis (5 proc.) ir storosios žarnos 
vėžiu (4,6 proc. naujų atvejų). 

MoterYS Vilniaus mieste 2010 m. dažniausiai sirgo odos 
(27 proc. naujų atvejų), krūties (15,8 proc.), gimdos kaklelio, kūno 
ir gimdos (9,3 proc.) piktybiniais navikais, limfomomis ir leukozė-
mis (6,2 proc.), storosios žarnos (5,1 proc.) ir kiaušidžių (4,9 proc.) 
vėžiais. Lietuvoje moterys 2010 m. sirgo panašiai kaip ir Vilniaus 
mieste (dažniausiai sirgo odos (23,9 proc. naujų atvejų), krūties 
(17,2 proc.), gimdos kaklelio, gimdos kūno ir gimdos (11,8 proc.) 
piktybiniais navikais, limfomomis ir leukozėmis (6 proc.) ir storo-
sios žarnos vėžiu (5,2 proc.).

Visose amžiaus grupėse pastebėtas sergančių asmenų skai-
čiaus didėjimas. nors vėžiu suserga vis daugiau jaunų žmo-

nių, jis vis dėlto išlieka vyresnių žmonių 
liga. Sparčiausiai augantis sergamumas pik-
tybiniais navikais nustatytas 65 m. ir vyresnių 
žmonių grupėje (2001 m. 1 000 65 m. ir vyres-

nių asmenų teko 43,7 piktybinių navikų atvejų, 2010 m. šis rodi-
klis išaugo iki 89,6 atv. / 1 000 gyv.)  (9 pav.).

VėŽio atSiraDiMĄ LeMiantYS VeiKSniai:

DiDeLėS VėŽio riZiKoS GruPėMS PriKLauSantYS 
aSMenYS:

ONKOLOGINIAI SUSIRGIMAI

VėžyS (lot. cancer) – tai terminas, kuris mūsų kalboje dažniausiai reiškia piktybinį naviką. 
Šis terminas kilęs nuo lotyniško upių vėžio pavadinimo (cancer), nes vėžys (liga) kabinasi 
prie bet kurios kūno dalies kaip upių vėžys savo žnyplėmis.

9 pav. Sergančiųjų piktybiniais navikais skaičius įvairiose amžiaus grupėse 
Vilniaus mieste 2001–2010 m. (rodiklis 1 000 gyventojų)

Piktybiniams navikams išsivystyti 
padeda ankstesnės ligos.

mitybos ypatumai (20–50 proc.),
rūkymas (29–31 proc.),
infekcija – parazitai, bakterijos, virusai (10–20 proc.),
reprodukciniai hormonai (10–20 proc.),
jonizuojanti ir ultravioletinė spinduliuotė (5–7 proc.), 
alkoholis (4–6 proc.),
profesija (2–4 proc.),
fizinio aktyvumo stoka (1–20 proc.),
aplinkos užterštumas (1–5 proc.),
vaistai (mažiau kaip 1 proc.),
pramonės produktai (mažiau kaip 1 proc.).

rūkantys ir gyvenantys ar dirbantys šalia daug rūkančių,
nutukę,
dirbantys kenksmingų pramonės šakų įmonėse,
piktnaudžiaujantys alkoholiu,
sergantys kitomis ligomis,
sirgę ar gydyti nuo piktybinių navikų,
tie, kurių šeimose buvo ar yra sirgusių krūties, storosios 
žarnos, skrandžio, prostatos vėžiu.

Piktybiniai navikai pagrindinių mirties priežasčių 
struktūroje 2010 m. užėmė antrąją vietą tiek Vilniuje (21,2 
proc. visų mirčių), tiek Lietuvoje (19,4 proc. visų mirčių).

8 pav. 2010 m. naujai užregistruotų susirgimų piktybiniais 
navikais pasiskirstymas Vilniuje (proc.)

„navikas – tai nenormali audinio masė, kuri, ne taip kaip 
normalus audinys, auga be galo ir išlieka tokia pati net pašalinus 
priežastis, sukėlusias pakitimus.“
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24 proc. þmoniø Europos regione 

susirgs vëþiu nesulaukæ 75 m.

Ðaltinis – PSO / Europa 

Onkologiniai susirgimai

PSo duomenimis, apie 30–50 proc. visų piktybinių navikų galima išvengti vykdant vėžio profilak-
tiką. tai galima įgyvendinti šiais būdais:

didinti gyventojų žinių apie sveikatą lygį;
mažinti vėžio rizikos veiksnių įtaką ugdant sveiką 
visuomenę, propaguojant sveiką gyvenseną, kalbant 
apie rūkymo žalą, taisyklingą mitybą, kenksmingus 
profesinius rizikos veiksnius, nes gyvensena ir aplinkos 
veiksniai (žalingi įpročiai, profesiniai veiksniai, aplin-
kos tarša cheminėmis medžiagomis, jonizuojančioji 
spinduliuotė ir kt.) taip pat skatina navikų atsiradimą;

skleisti onkologijos žinias ne tik medicinos darbuoto-
jams, bet ir visiems kitiems gyventojams;
vykdyti pirminę profilaktiką – organizuoti renginius, 
bendradarbiaujant su žiniasklaidos priemonėmis, 
rengti leidinius, radijo ir televizijos laidas;
gerinti žmonių informuotumą apie valstybines 
patikrų programas, siekiant nustatyti piktybinius 
navikus ankstyvosiose stadijose.
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Lietuvoje – 11 047,9 atv. / 100 000 gyv.; moterų traumų ir ap-
sinuodijimų Vilniuje – 9 290,9 atv. / 100 000 gyv., Lietuvoje – 
6808,8 atv. / 100 000 gyventojų (12 pav.)

2010 m. Vilniuje užregistruota 9 784 ligoniai, gydyti stacio-
nare nuo traumų ir apsinuodijimų (17,6 / 1 000 gyv.). Transporto 
įvykiai sudarė 4,5 proc., tyčiniai sužalojimai – 15,3 proc., pasikėsi-
nimai – 2,7 proc. visų traumų, gydytų stacionare, priežasčių. Dau-
giausia traumų ir apsinuodijimų patiria 0–17 m. amžiaus 
vaikai (9 338,9 / 100 000 gyv.). Per pastarąjį dešimtmetį vai-
kų traumų skaičius didėjo, tik nuo 2008 m. jis pradėjo mažėti. 18–
44 m. amžiaus grupėje asmenų, patyrusių traumas, mažėjo nuo 
2005 m., tačiau 2010 m. vėl buvo pastebėtas nežymus padidėjimas 
(8850 / 100 000 gyv.). 2010 m. didėjo 45–64 m. amžiaus grupei 
priklausančių asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius, t. 
y. 8 821 / 100 000 gyv. 65 m. amžiaus ir vyresnių žmonių grupėje 
traumų skaičius buvo gana pastovus – 7 887,6 / 100 000 gyv.   

HI SIC duomenimis, asmenų, kuriems buvo užregistruo-
ta trauma ar kita išorinė priežastis (apsinuodijimas, nudegimas 
ar kt.), skaičius nuo 2008 m. Vilniaus mieste pradėjo mažėti                          
(10 pav.), nors 2010 m. Lietuvoje buvo didžiausias suaugu-
siųjų (nuo 18 m.) amžiaus grupėje. 

Nemirtinų sužeidimų, įvykusių asmenims kelių transporto 
įvykiuose, skaičius Vilniuje nuo 2005 m. mažėjo, tik 2010 m. padi-
dėjo ir buvo 103,9 atv. / 100 000 gyv., o Lietuvoje buvo 131,7 atv. / 
100 000 gyv.  (11 pav.)

Vilniuje užregistruota daugiau tiek vyrų, tiek mote-
rų traumų ir apsinuodijimų negu vidutiniškai Lietuvoje: 
vyrų traumų ir apsinuodijimų Vilniuje – 14233 atv. / 100 000 gyv., 

TRAUMATIzMAS

10 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma Vilniuje ir Lietuvoje 
2001–2010 m., skaičius 100 000 gyv.

11 pav. Nemirtinų sužeidimų, įvykusių asmenims, kelių transporto įvy-
kiuose, skaičius 100000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2001-2010 m.

12 pav. Vyrų ir moterų, kuriems užregistruota trauma Vilniuje ir Lietuvoje 
2001–2010 m., skaičius 100 000 gyv.

PSO duomenimis, kasmet planetos keliuose žūsta daugiau kaip milijonas gyventojų, kas 30 sekundžių – vienas 
žmogus. Europos Sąjungos šalių keliuose kiekvienais metais mirtis ištinka daugiau nei 40 tūkst. žmonių.
Traumos Lietuvoje yra trečia pagal dažnumą mirties priežastis. Dėl nelaimingų atsitikimų ir traumų dažniausiai žūs-
ta jauni bei darbingo amžiaus gyventojai. 

Lietuvos respublikos valstybinės darbo inspekci-
jos duomenimis, lengvų nelaimingų atsitikimų Vilniaus 

miesto įmonėse 2010 m. užregistruota 416, t. y. 
113,5 / 100 000 gyv., sunkių –8,2 / 100 000 gyv., 

mirtinų – 2,2 / 100 000 gyv.
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KaiP VaiKai SuVoKia aPLinKĄ?

Vaikas aplinką mato kitaip nei suaugęs žmogus. Ikimokykli-
nuko pasaulio suvokimas paremtas savuoju „aš“. Jei vaikas mato 
automobilį, jis yra visiškai tikras, kad automobilio vairuotojas taip 
pat jį mato.

egzistuoja su amžiumi susiję ypatumai, trukdantys 
vaikui geriau jaustis kelyje:

SauGauS eiSMo DeKaDa 2011-2020 m.

2009 m. PSO paskelbė ataskaitą apie pasaulio kelių eismo 
saugumą. Tai buvo pirmasis tokio masto 178 šalių kelių eismo sau-
gumo įvertinimas. Tais pačiais metais Pasaulio kelių eismo saugu-
mo komisija paskelbė Saugaus eismo dekados (toliau – Dekada) 
veiksmų planą. Pasiūlymus dėl Dekados renginių raginama pri-
taikyti įvairioms visuomenės grupėms ir įveikti šią didžiulę kelių 
eismo saugumo krizę. 

SauGauS eiSMo DeKaDoS VeiKSMų 
PLano KrYPtYS

1. Įvairių sektorių bendradarbiavimas 
Būtina didinti institucijų, dirbančių eismo saugos srityje, kompe-
tenciją. Turi būti įsteigta viena pagrindinė institucija, atsakinga už 
eismo saugą, kuri koordinuotų veiklą, bendradarbiaudama su ki-
tomis įstaigomis. Svarbu parengti nacionalinę strategiją, užsibrėž-
ti ilgalaikius tikslus ir vykdyti monitoringą.

2. Saugesnės transporto priemonės 
Reikia sukurti transporto priemonių saugos vertinimo mechaniz-
mą arba jį pagerinti. Svarbu užtikrinti, kad transporto priemonėje 
būtų saugos diržai ir naujausios patikrintos technologijos: elektro-
ninė stabilumo kontrolės sistema, ABS ir kt. 

3. Saugesnė kelių infrastruktūra 
Reikia gerinti sąlygas visiems eismo dalyviams, ypač pėstiesiems, 
dviratininkams ir motociklininkams, kurti saugesnę kelių kons-
trukciją, saugesnius planus, organizuoti eismo saugos mokymą 
šioje srityje. 

4. Sąmoningesni eismo dalyviai 
Būtina mokyti piliečius saugiai elgtis keliuose, nešioti atšvaitus, 
prisisegti saugos diržus. Dviratininkams svarbu dėvėti šalmus, pa-
sirinkti saugų greitį ir nevairuoti apsvaigus. Reikia didinti ir asme-
nų, dirbančių vairuotojais, sąmoningumą. 

5. Priežiūra po eismo įvykio: greitoji medicinos pagalba, 
reabilitacija 
Būtina gerinti sveikatos priežiūrą eismo įvykių aukoms: greitosios 
medicinos pagalbos kompetenciją, reabilitaciją. Taip pat svarbu 
įvesti vieną pagalbos telefono numerį, užtikrinti reabilitaciją, pa-
dedančią atsigauti po eismo įvykio, sukurti draudimo sistemą, lei-
džiančią finansuoti šią iniciatyvą, skatinti investicijas šioje srityje. 

Traumatizmas

Kelių eismo traumų galima išvengti. Skelbiant karą eismo nelaimėms ir į jį įtraukiant visus svarbiausius 

sektorius, galima daug pasiekti. Šalyje naudojamos priemonės kelių eismo saugumui užtikrinti (kova su 

greičio viršijimu, privalomas saugos diržų segėjimas, šalmų dėvėjimas, saugūs tvarkingi keliai, skubios 

pagalbos teikimo sistema, vairavimo įgūdžių gerinimas, kova su alkoholio vartojimu už vairo), o Dekada 

yra tarsi papildoma priemonė, padedanti saugoti gyvybę ir sveikatą keliuose. 

ikimokyklinio amžiaus vaikui reikia gerokai daugiau lai-
ko (2–3 kartus daugiau) nei suaugusiajam, kad susigau-
dytų situacijoje;
vaikas yra mažo ūgio ir per stovinčias transporto prie-
mones nemato kelio;
vaiko žingsniukai kur kas mažesni nei suaugusiojo, todėl 
jam tenka labiau skubėti;
vaiko regos laukas bent trečdaliu siauresnis nei suaugu-
siojo;
vaikas negali atskirti, iš kur sklinda garsas ir kokio jis 
intensyvumo;
vaikas sunkiai suvokia, kaip toli yra automobilis ir kokiu 
greičiu jis važiuoja;
vaikas dažnai neskiria sąvokų „dešinė“, „kairė“;
triukšmas, garsiniai signalai vaiką blaško ir gąsdina;
vaikas nesuvokia, kad automobilis negali sustoti taip 
greitai, kaip žmogus.
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Konkurso „Laiškas vairuotojui“ nugalėtoja

Aš noriu užaugti
Beatričė Baronaitė, 8b klasė

Sveika, Vaiva! 
Atleisk, kad kreipiuosi taip, nes man atrodo, kad mes mažai kuo 

skiriamės, gal aš net aukštesnė, o pati – tik kokiais penkeriais vyresnė – 
man lyg sesė. 

Rašau Tau, nes negalėjau pasakyti, ką jaučiau, kai tyliai girgždė-
damos atsivėrė palatos durys, kai atmerkiau sunkias akis ir pamačiau 
Tave. Lyg pro miglą vėl regėjau baltus pėsčiųjų perėjos dryžius, žalią 
šviesą priešaky, laukiančią manęs, kviečiančią mane. Staiga tarsi vėl 
išgirdau automobilio stabdžių cypimą kairėje, grįžtelėjau... Lyg kadras 
iš matyto filmo pasirodė į didžiulę pienę panašūs Tavo plaukai, mobilu-
sis prie jų, besišypsantis jaunas veidas, ant vairo uždėta kita ranka ir... 
tamsa.

Pameni, nusisukau į sieną, nusisukau, nes nenorėjau kalbėti su 
Tavim: man visur skaudėjo, o labiausiai – širdį nuo minties, kad galė-
jau šito ir visai nepajusti. Kai pirmąkart atsibudau iš tamsos, mačiau 
tik baltus debesis, kuriais, pasirodo, buvo tapusios užuolaidos, paklodė, 
užvalkalas, slaugytojų chalatai, durys... Paskui vėl nugrimzdau į sniegą, 
nors už lango juokėsi birželis...

Kodėl buvai tokia neatidi, sukai į dešinę ir manęs net nepastebėjai? 
Aš juk aštuntokė! O jei koks pipiras su didesne už save kuprine eitų? Tau 
švietė raudona šviesa! O matei tik rodyklę... Na, ir kas, kad nervingai 
gniaužei rankoj gėles, padėjai dėžę šokoladinių saldainių, palikai adre-
są?! Na ir kas, kad iš pareigos, baimės ar sąžinės graužaties paklausei, 
kaip jaučiuos?! Mačiau – Tau aš visai nerūpiu. Kūno ir sielos skausmo 
gėlėmis ir saldainiais niekas negali numalšinti.

Dabar turiu daug laiko pasvajoti, mintyse pakeliauti, tik nežinau, 
ar mano kairioji koja, kažkokiais metalais sutvirtinta, ateityje nebus 
trumpesnė... Niekada nemaniau, kad tokia trapi kasdienybė, kad toks 
lemtingas gali būti atsitiktinumas. Gal ir aš kalta? Ar tik į žalią švie-
są reikėjo žiūrėti?! Jei vaikščiosiu, ir į kairę, ir į dešinę pažvelgsiu, kai 
stovėsiu sankryžoje netoli mokyklos... Aš noriu užaugti, aš noriu gyventi! 
Noriu džiaugtis karštos vasaros gėlėmis, nes Tavosios nuvyto, o pievos 
pienių jūroje neteko nuskęsti. Tik dar tebematau Tavo plaukus, panašius į 
didžiulę pienę... pienę...

Dėkoju, kad aplankei. Sudie! Abi, matyt, pasimokėme iš savo klaidų. 
Sėkmingo kelio! 

Beatričė
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15 pav. Naujų psichikos ligų atvejų vartojant alkoholį skaičius 
100 000 gyv. 2001–2010 m.

Lietuvoje alkoholio kiekis, tenkantis vienam gyventojui, yra 
vienas didžiausių. 2008 m. vienas šalies gyventojas suvartojo 
11,4 litrų gryno spirito, 2009 m. – 10,9 litrų gryno spirito, ES 
vidurkis yra apie 9 litrus.

VPSC duomenimis, naujų narkomanijos ir toksikomanijos 
atvejų skaičius 2010 m. Vilniuje buvo 30,9 / 100 000 gyv., o Lie-
tuvoje jis buvo 3 kartus mažesnis (10 / 100 000 gyv.). 

Vilniuje jau daugelį metų sergamumas priklauso-
mybe nuo psichotropinių medžiagų yra vienas didžiau-
sių Lietuvoje (Vilnių lenkia tik Visaginas).

Psichikos sutrikimų riziką mažina:

Psichikos sveikatą bloginantys veiksniai

Pagrindinės įstaigos, teikiančios pirminės psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugas, yra psichikos sveikatos 
centrai. Juose dirba psichiatrai, psichologai, slaugos specialis-ntrai. Juose dirba psichiatrai, psichologai, slaugos specialis-
tai ir socialiniai darbuotojai. Šie specialistai konsultuoja, skiria 
ir kontroliuoja gydymą medikamentais, stebi jo poveikį suau-
gusiesiems ir vaikams, taip pat sergantiesiems priklausomybių 
ligomis, atlieka psichologinę diagnostiką, teikia pagalbą krizių 
atvejais, atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus, konsultuoja 
kilus socialinių problemų, dirba su pacientų savipagalbos gru-
pėmis, organizuoja psichikos ligoniams užimtumo terapiją. Čia 
plėtojamos naujos paslaugos: užimtumas, socialinės paslaugos, 
atstovavimas pacientams, pacientų artimųjų ir jų šeimų konsul-
tavimas, pacientų klubų kūrimas. Deja, informacijos apie psi-
chologinės pagalbos gavimą sklaida kol kas yra nepakankama.

2004–2007 m. sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 
vartojant alkoholį Vilniuje sparčiai augo ir 2007 m. buvo 124 atvejai 
100 000 gyventojų. Nuo 2007 m. naujų psichikos ligų atvejų skai-
čius vartojančiųjų alkoholį grupėje mažėjo ir Lietuvoje, ir Vilniuje              
(15 pav.), tačiau 2004 m. lygio vis dar nepasiekė. tam įtakos galė-
jo turėti efektyvi socialinė reklama ir ekonominė alkoholio 
vartojimo prevencija.

Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) duomenimis, psi-
chikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų skaičius Lietuvoje spar-
čiai augo ir 2010 m. buvo 3 085,7 / 100 000 gyv., o Vilniuje buvo         
2 723,4 / 100 000 gyv. (13 pav.).

VPSC duomenimis, naujų psichikos ligų atvejų skaičius (ser-
gamumas šiomis ligomis) Vilniuje nuo 2008 m. mažėjo ir 2010 m. 
buvo 167,5 / 100 000 gyv., o Lietuvoje didėjo ir 2010 m. buvo 201,2 
/ 100 000 gyv. (14 pav.).

13 pav. Sergančiųjų psichikos ligomis skaičius 100 000 gyv. 
Vilniuje ir Lietuvoje 2002–2010 m.

14 pav. Naujų psichikos ligų atvejų skaičius 100 000 gyv. 
Vilniuje ir Lietuvoje 2002–2010 m.

PSIChIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
PSichiKOS SVEiKATA laikoma svarbiausia XXi a. visuomenės sveikatos sritimi.
Dėl psichikos sutrikimų didėja sergamumas, neįgalumas, savižudybių skaičius, laikinas ir pasto-
vus nedarbingumas, daugėja nelaimingų atsitikimų.
PSichiKOS SVEiKATA – gera žmogaus savijauta, kai jis gali panaudoti savo gebėjimus, įveikti 
įprastus gyvenimo sunkumus, našiai dirbti ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

skurdas,
nedarbas,
namų neturėjimas,
prievarta visuomenėje,
šeimos krizė,
alkoholis ir narkotikai,
agresija ir prievarta žiniasklaidoje,
„išmokto bejėgiškumo“ sindromas.

sveikas gyvenimo būdas, 
tinkamas darbo ir poilsio režimas,
sveika mityba,
žalingų įpročių (girtavimo, rūkymo, narkotikų 
vartojimo) vengimas.

Nuo to, kokia bus kiekvieno piliečio ir visos visuome-
nės psichikos sveikata, labai priklauso kiekvienos vals-

tybės ekonominė ir socialinė gerovė bei plėtra.

Cukrinis diabetas – tai lėtinė endokrininė liga, trunkan-
ti visą žmogaus gyvenimą nuo jos nustatymo. Sergant šia liga 
dėl kasos išskiriamo insulino trūkumo ar netinkamo jo veiki-
mo, kai organizmas negali jo veiksmingai pasisavinti ir panau-
doti, sutrinka visa medžiagų apykaita, didėja gliukozės kiekis 
kraujyje, blogėja žmogaus savijauta.
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mu ir nutukimu. Sergančiųjų diabetu skaičius kas 25 metus dvigu-
bėja, taigi prognozuojama, kad 2025 m. šia liga sirgs daugiau nei 
366 mln. (4,4 proc.) žmonių pasaulyje.

Susirgus diabetu, pasveikti neįmanoma, tačiau jį ga-
lima sėkmingai kontroliuoti.

Pagrindiniai cukrinio diabeto simptomai: bloga savi-
jauta, nuovargis, dažnas šlapinimasis ir troškulys.

Kai kurie žmonės net neįtaria, kad serga cukriniu diabetu, nors 
jau kenčia nuo jo sukeltų komplikacijų. Diabeto sukeltos kompli-
kacijos skatina ankstyvą senėjimą, mažėjantį darbingumą ir nega-
lią. Šios ligos prevencija – ankstyva jos diagnozė ir gera kontrolė, 
nes ligos simptomų daug metų galima ir nepastebėti. Taip pat rei-
kėtų paminėti, kad daugiau nei pusei sergančiųjų diabetas nusta-
tomas per vėlai (pvz., ištikus miokardo infarktui, insultui). Tačiau 
kontroliuojant cukrinį diabetą galima ilgai išsaugoti gerą savijautą 
ir išvengti nepageidaujamų pasekmių. Kad cukrinis diabetas būtų 
nustatytas laiku, būtina kiekvienais metais pasitikrinti gliukozės 
kiekį kraujyje (o žmonės, priklausantys diabeto rizikos grupei, tai 
turi daryti dažniau). Informacijos apie tyrimus ir kaip dažnai juos 
reikia atlikti, privalo suteikti šeimos gydytojas.

Diabeto rizika:
mažas fizinis aktyvumas,
netinkama mityba,
nutukimas,
vyresnis amžius,
paveldimumas.

Daugėja sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis. Jomis sergančių Vilniaus miesto gyventojų skaičius 2001–2010 m. tolygiai didė-
jo, kaip ir visoje Lietuvoje (16 pav.). 2010 m. 1 000 sostinės gyventojų teko 82 endokrininės sistemos ligomis sergantys asmenys (Lietu-
voje – 80,3 / 1 000 gyv.), o 2001 m. jų buvo užregistruota 2,1 kartų mažiau – 39,5 / 1 000 gyv.

2010 m. sostinės gyventojai, sergantys cukriniu diabetu, sudarė 30,5 proc. visų sergančiųjų endokrininės sistemos 
ligomis.

2001–2010 m. cukriniu diabetu sergančių asmenų skaičius nuolat didėjo.
2010 m. 1 000 sostinės gyventojų teko 25 sergantieji šia liga, Lietuvoje jų užregistruota šiek tiek mažiau – 23,1 / 1 000 gyv.

(16 pav.).

ENDOKRININĖS SISTEMOS LIGOS

Įvairūs endokrininiai sutrikimai daro 
didžiulę neigiamą įtaką psichikai, širdies 
ir apskritai viso organizmo veiklai.

Cukrinis diabetas – tai lėtinė endokrininė liga, trunkan-
ti visą žmogaus gyvenimą nuo jos nustatymo. Sergant šia liga 
dėl kasos išskiriamo insulino trūkumo ar netinkamo jo veiki-
mo, kai organizmas negali jo veiksmingai pasisavinti ir panau-
doti, sutrinka visa medžiagų apykaita, didėja gliukozės kiekis 
kraujyje, blogėja žmogaus savijauta.

16 pav. Sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis ir sergančiųjų 
cukriniu diabetu skaičiaus pokyčiai 2001–2010 m. (rodiklis 1 000 gyventojų)

Endokrininės sistemos ligomis moterys serga dažniau negu 
vyrai, nes moterų sergamumas skydliaukės ligomis yra gerokai 
didesnis.

2010 m. 1 000 sostinės vyrų teko 51,2 sergančiųjų endokrini-
nės sistemos ligomis, o 1 000 sostinės moterų – 107,4 sergančiųjų 
endokrininės sistemos ligomis, t. y. 2,1 kartų daugiau. 2010 m. cu-
kriniu diabetu vyrų sirgo šiek tiek mažiau (21,9 / 1 000 gyv.) negu 
moterų (27,6 / 1 000 gyv.).

 

2010 m. Vilniaus mieste iš viso buvo užregistruoti 13 906 
cukrinio diabeto atvejai, 1 000 gyv. teko 25 atvejai (2009 m. – 
23,4).

Cukrinis diabetas – sparčiai plintanti liga. nuo      
2005 m. sostinėje nustatoma vis daugiau naujų cukrinio 
diabeto atvejų: 1 000 gyventojų 2005 m. teko 2,3 naujų 
šios ligos atvejų, 2010 m. – 3,3.

Pagal susirgimo kilmę cukrinis diabetas yra dviejų tipų. I tipo 
cukrinis diabetas – tai jaunų žmonių iki 35 m. liga, nustatoma 
5–10 proc. diabetu sergančių asmenų. II tipo diabetas – tai vyres-
nių nei 40 m. žmonių, dažnai turinčių antsvorį, liga.

Su amžiumi sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius didėja. 
2010 m. 0–17 m. amžiaus grupėje 1 000 
sostinės gyventojų teko 1,3 sergančiųjų, 
18–64 m. amžiaus grupėje – 17,2, o 65 m. ir 
vyresnių gyventojų amžiaus grupėje – net 
93,3 sergančiųjų.

Dažnai cukrinis diabetas laikomas civi-
lizacijos liga ir siejamas su vakarietiško gyvenimo stiliaus plitimu: 
urbanizacija, netinkamais mitybos įpročiais, mažu fiziniu aktyvu-
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tuberkuliozė, liaudiškai vadinama džiova, – labiausiai pa-
saulyje paplitusi infekcinė liga, pirmiausia pažeidžianti plaučius, 
vėliau – ir kitus organus. Tuberkulioze užsikrėtęs yra beveik kas 
trečias pasaulio gyventojas, kasmet nuo jos miršta 2 mln. žmonių, 
užregistruojama 9 mln. naujų ligos atvejų. Ar žmogus susirgs, ar 
ne, priklauso nuo bakterijų savybių, žmogaus imuniteto, mitybos 
įpročių, gyvenimo sąlygų, gretutinių ligų (tuberkuliozė – dažna 
ŽIV palydovė).

Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (ŪVK-
ti) – dažniausia patologija, kuria serga žmonės. Ji sudaro apie 
50 proc. visų populiacijos ligų ir apie 75 proc. visų vaikų ligų. 

HI SIC duomenimis, kvėpavimo sistemos ligomis 2010 m. Lietuvoje sirgo 23 806,7 / 100 000 gyv., Vilniuje sergančiųjų buvo 
daugiau ir 2010 m. siekė 26 032,2 / 100 000 gyv. Nuo 2005 m. tiek Lietuvoje, tiek Vilniuje pastebėta sergančiųjų kvėpavimo sistemos 
ligomis skaičiaus mažėjimo tendencija  (18 pav.)

tiek Lietuvoje, tiek Vilniuje vaikams (0–17 m.) nustatoma apie 3 kartus daugiau kvėpavimo sistemos ligų negu 
suaugusiesiems (atitinkamai Lietuvoje 52 770,6 / 100000 gyv. ir 17 027,6 / 100 000 gyv., Vilniuje – 59 729,6 / 100 000 gyv. ir          
18873,3 / 100 000 gyv.) (19 pav.) 

19 pav. Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis skaičius  0–17 m. ir 18 m. bei vy-
resnių žmonių amžiaus grupėse 100 000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2001–2010 m.

18 pav. Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis skaičius 
100 000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2001–2010 m.

Sergančiųjų dantų ėduonimi 
Lietuvoje labai daug, ypač daug šia 
liga sergančių vaikų. Tai verčia ne tik 
sveikatos specialistus, bet ir mokyklų 
mokytojus, tėvus rūpintis vaikų dan-
tų higiena, nuo mažens mokyti jos. 
Pasaulio patirtis rodo, kad higiena 
ir dantų švara padeda išsaugoti svei-
kus dantis.

Odontologai rekomenduoja dan-
tis valytis 2 kartus per dieną. Tačiau, 
kaip rodo tyrimai, vaikai dantis valo-
si nereguliariai arba jų visai nesivalo. 
2010 m. HBSC tyrimo duomenimis, 
dažniau nei kartą per dieną dantis valosi 56,8 proc. Vilniaus miesto 
mokinių, 33,8 proc. juos valosi vieną kartą per dieną. Kas dešimtas 
(9,2 proc.) apklausos dalyvis dantų niekada nesivalo arba juos valosi 
retai. Dauguma (72,4 proc.) sostinės mokinių pripažino, kad jau turi 
keletą plombuotų dantų.

Lietuvoje vykdoma Vaikų krūminių dantų dengimo 
silantinėmis medžiagomis programa, patvirtinta Svei-
katos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu                     
nr. V-713, yra viena iš veiksmingiausių priemonių, nelei-
džiančių dantų ėduoniui atsirasti jauname amžiuje. tačiau 
šios programos vykdymas labai priklauso nuo tėvų ir glo-
bėjų informuotumo bei požiūrio į asmens higieną.

Vilniaus mieste 2010 m. iš viso buvo užregistruoti 53 387 
susirgimai virškinimo sistemos ligomis (be dantų ligų), 1 000 
gyventojų teko 95,8 atvejų (Lietuvoje – 92,4), 2009 m. jų buvo 
užregistruota mažiau – 89,3 atv. / 1 000 gyv. (Lietuvoje – 90,2).

Naujų šių ligų atvejų 2010 m. sostinėje buvo užregistruota 
35 268, 1 000 gyventojų teko 63,3 šios ligos atvejų (Lietuvoje – 
60,5).

2001–2010 m. pastebėta sergamumo virškinimo sistemos 
ligomis (be dantų ligų) didėjimo tendencija.

Virškinimo sistemos ligomis labiau linkusios sirgti moterys 
negu vyrai. 2010 m. 1 000 sostinės gyventojų teko 90,4 sergančių 
moterų ir 80,7 vyrų.

2010 m. daugiausia Vilniaus miesto gyventojų sirgo 
dantų ligomis (taip pat ir dantų ėduonimi) (43,7 proc.), 
gastritu ir duodenitu (10,7 proc.), stemplės (7,5 proc.) 
bei kitomis virškinimo sistemos ligomis (17 pav.).

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS
Virškinimo sistemos ligų (ypač gastritų ir opų) atsiradimo priežastys gali būti rūkymas, stresas, nevisavertė mityba 
(nereguliarus, retas maitinimasis, aštrus maistas), tam tikrų vaistų vartojimas bei kt.

17 pav. Vilniaus m. gyventojų, sergančių virškinimo sistemos ligomis, 
skaičius (proc.)

Siekiant sumažinti sergamumą virškinimo siste-
mos ligomis, būtina mokyti vaikus ir suaugusiuosius 
higienos (taisyklingai valytis dantis, plauti rankas) bei 

sveikos gyvensenos (taisyklingai maitintis, būti fiziškai 
aktyviems, atsisakyti žalingų įpročių) įgūdžių.

Kvėpavimo takų ligos yra dažniausiai pasitaikanti ligų grupė tiek vaikų, tiek suaugusių žmonių tarpe. Retas vaikas užauga bent 
kartą per metus nesirgęs virusine infekcija. Išsivysčiusiose pasaulio šalyse ši problema sprendžiama aktyviai imunizuojant, t. y. skiepijant 
gyventojus.

KVėPAViMO SiSTEMą sudaro organai, palaikantys reikiamą dujų apykaitą organizme: kvėpavimo takai (nosies 
ertmė, prienosiniai sinusai, nosiaryklė, gerklos, trachėja, bronchai), plaučiai ir jų ventiliaciją  atliekanti krūtinės 
ląsta, tarpšonkauliniai raumenys, diafragma.

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS
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Astma Vilniaus mieste vaikai iki 17 m. sirgo dažniau (3 626,1/        
100 000 gyv.) nei Lietuvoje (3 088,1 / 100 000 gyv.). 0–17 m. am-
žiaus grupėje Vilniuje astma diagnozuota 3,5 kartų dažniau nei su-
augusiųjų (18 m. ir vyresnių) amžiaus grupėje  (20 pav.)

TUBERKULIOzĖ 

Dauguma (90 proc.) užsikrėtusiųjų serga asimptomine, lėtine 
ligos forma. Tinkamai nepradėjus gydymo, yra 10 proc. tikimybė, 
kad ši ligos forma išsivystys į aktyvią formą, kuria susirgus mirtin-
gumas siekia 50 proc. 

2010 m. Vilniaus mieste buvo užregistruoti 178 naujai tuber-
kulioze susirgę asmenys, o 2009 m. – 225 naujai tuberkulioze su-
sirgę asmenys. 2010 m., lyginant su 2009 m., sergamumas šia liga 
šiek tiek sumažėjo, nes 2009 m. 100 000 gyv. teko 40,4 tuberku-
liozės atvejų, 2010 m. – 31,8 atvejų.

Sergamumo tuberkulioze rodiklis 2010 m. buvo 10,7 atv. / 
10000 gyv. (Tuberkuliozės registro duomenys).

ŪMINĖS VIRŠUTINIų KVĖPAVIMO TAKų 
INFEKCIJOS IR GRIPAS  
 

 

2010 m. Vilniuje buvo užregistruoti 146 855 ŪVKTI ir gri-
po atvejai, ir tai buvo 13 proc. mažiau negu 2009 m., kai buvo 
registruoti 168 733 ŪVKTI ir gripo atvejai. Kaip ir ankstesniais 
metais, 2010-aisiais sergamumas ŪVKTI ir gripu Vilniaus mies-
te buvo didesnis negu Lietuvoje. Lyginant su 2009 m., 2010 m. 
sergamumas ŪVKTI ir gripu tiek Vilniuje, tiek ir Lietuvoje gero-
kai sumažėjo (1000 Vilniaus miesto gyventojų 2010 m. teko 263,6 
ŪVKTI ir gripo atvejų, 2009 m. šis rodiklis buvo 301,8 atv. / 1 000 
gyv., o Lietuvoje 2010 m. 1 000 gyv. teko 222,2 ŪVKTI ir gripo 
atvejų, 2009 m. – 259,1 atv. / 1 000 gyv.); greičiausiai tam įtakos 
turėjo ir atsakingesnis diagnozavimas (21 pav.).

Šie rodikliai atskleidžia, kad vaikų kvėpavimo takų infekcijos 
yra didelė problema tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose ša-
lyse dėl vaikų neatsparumo virusams. Galimybės nustatyti tikslią 
besikartojančių kvėpavimo takų infekcijų diagnozę ir skirti pato-
genezinį gydymą yra ribotas, todėl reikia efektyvių profilaktikos 
priemonių (svarbiausios iš jų – tėvų švietimas bei aktyvi imuni-
zacija).

  
Daugelis žmonių gripu perserga nesunkiai, tačiau būna atvejų, 

kai infekcija pablogina lėtinėmis ligomis sergančio žmogaus būklę. 
Žmogui pavojingiausios komplikacijos. Dažniausiai susergama 
pneumonija, bronchitu, viduriniosios ausies ar širdies raumens 
uždegimu. Gripas gali būti ir mirties priežastis.

Gripo virusai skirstomi į tris grupes: A, B ir C. A tipo virusai 
yra patogeniškiausi. Nuo 1980 m. PSO šiems virusams suteikė pa-
pildomą klasifikaciją (nuo H1 iki H12).

Gripu užsikrečiama

 

 
Siekiant neužsikrėsti ūmiomis kvėpavimo takų infekcinėmis 

ligomis, tarp jų ir gripu, rekomenduojamos kasdienės įprastos 
priemonės:

Kvėpavimo sistemos ligos

tuberkuliozė, liaudiškai vadinama džiova, – labiausiai pa-
saulyje paplitusi infekcinė liga, pirmiausia pažeidžianti plaučius, 
vėliau – ir kitus organus. Tuberkulioze užsikrėtęs yra beveik kas 
trečias pasaulio gyventojas, kasmet nuo jos miršta 2 mln. žmonių, 
užregistruojama 9 mln. naujų ligos atvejų. Ar žmogus susirgs, ar 
ne, priklauso nuo bakterijų savybių, žmogaus imuniteto, mitybos 
įpročių, gyvenimo sąlygų, gretutinių ligų (tuberkuliozė – dažna 
ŽIV palydovė).

Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (ŪVK-
ti) – dažniausia patologija, kuria serga žmonės. Ji sudaro apie 
50 proc. visų populiacijos ligų ir apie 75 proc. visų vaikų ligų. 

Gripas – tai sezoninis virusinis susirgimas, galintis sukel-
ti įvairių komplikacijų, taip pat pagreitinti kitų susirgimų eigą. 

PSO duomenimis, per gripo epidemijas serga 10–20 
proc. visų pasaulio gyventojų.

Kasmet nuo gripo miršta 250 000–500 000 žmonių. 
Kasmet 40 000–190 000 Lietuvos gyventojų perserga gripu, 
dar 350 000–480 000 perserga ūminėmis viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijomis.

dažnai plaukite rankas (neskubėkite, tai turėtų trukti ne trum-
piau kaip 20 sekundžių);
stenkitės išsaugoti gerą bendrą sveikatos būklę; 
gerai išsimiegokite; 
būkite fiziškai aktyvūs; 
rūpinkitės psichine sveikata;
valdykite stresą; 
gerkite daug skysčių ir valgykite visavertį maistą; 
stenkitės neliesti paviršių, kurie gali būti užteršti gripo virusu; 
venkite liesti rankomis akis, nosį ar burną, nes virusai dažnai 
plinta, kai žmogus paliečia ką nors, kas užteršta mikrobais, o po 
to liečia savo akis, nosį ar burną; 
venkite kontakto su sergančiais žmonėmis ir masinio žmonių 
susibūrimo vietų.

oro lašeliniu būdu, kai sergantis žmogus kosti ar čiaudi;
netiesiogiai per aplinkos daiktus ar per nešvarias rankas, kai, 
palietus sergančiojo kvėpavimo takų išskyromis užterštus daik-
tus, rankomis liečiama burna ar nosis.

20 pav. Sergančiųjų astma skaičius 0–17 m. ir 18 m. bei vyresnių žmo-
nių amžiaus grupėse 100 000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2001–2010 m.

Dažniausios vaikų ir suaugusiųjų kvėpavimo 
sistemos ligos – gripas ir ūminės viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijos.

22 pav.  Skirtingo amžiaus asmenų sergamumas ŪVKTI ir gripu
Vilniaus mieste 2010 m. (rodiklis 1 000 gyventojų)

21 pav.  Sergamumas ŪVKTI ir gripu Vilniuje bei Lietuvoje 2001–2010 m. 
(rodiklis 1 000 gyventojų)
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Mūsų regėjimui įtaką daro:

Nuo 2002 m. akių ligos sudaro vis mažiau (proc.) naujai už-
registruojamų ligų atvejų bendrame visų ligų skaičiuje Vilniaus 
mieste, tačiau daugėja suaugusiųjų, sergančių su senėjimu susiju-
siomis akių ligomis, tokiomis kaip glaukoma ir katarakta. 
 

 

HI SIC duomenimis, 2010 m. akies ir jos priedinių organų li-
gomis Vilniaus mieste sirgo 83 840 asmenų (30 639 vyrai ir 53 201 
moteris). 20,5 proc. sergančiųjų sudarė sergantys trumparegyste, 
15,8 proc. – toliaregyste, 13,8 proc. – vokų, ašarų sistemos, aki-
duobės ir junginės ligomis sirgę asmenys (23 pav.).

Asmenys iki 17 m. dažniausiai sirgo toliaregyste, 18–44 m. as-
menys – trumparegyste, o 65 m. ir vyesni asmenys – labiausiai 
paplitusiomis su senėjimu susijusiomis ligomis – glaukoma ir ka-
tarakta (24 pav.).

ProFiLaKtinėS reKoMenDaCijoS 
SVeiKoMS aKiMS

Šiuolaikinėms technologijoms įsiveržus į žmogaus kasdieny-
bę, jo regėjimas ėmė sparčiai blogėti. jei norite džiaugtis pui-
kiu regėjimu, pirmiausia:

PaSirŪPinKite tinKaMa MitYBa

Maisto produktuose turi būti pakankamas vitaminų kiekis, o pats 
maistas – įvairus:

daug šviežių geltonos ir oranžinės spalvos vaisių bei daržo-
vių, nes tai yra vitamino C šaltiniai;
mėlynės stiprina regėjimą, matymą prietemoje ir mažina 
akių nuovargį ilgai būnant dirbtinėje šviesoje;
omega-3 riebalų rūgštys svarbios akių skysčio cirkuliacijai,
reguliuoja akispūdį, mažina riziką pasireikšti sausų akių 
sindromui.

neSKaitYKite VaLGYDaMi, VaŽiuoDaMi ar GuLė-
DaMi LoVoje.

KoMPiuteriu DirBKite ir teLeViZorių ŽiŪrėKi-
te riBotĄ LaiKĄ:

nepertraukiamai dirbti kompiuteriu ir žiūrėti tele-
vizorių galima ne daugiau kaip 1 val.;
dirbant kompiuteriu 8 val. darbo dieną, kas valan-
dą 5–10 min. leiskite akims pailsėti (rekomenduoja-
ma atlikti specialius akių ir fizinius pratimus darbo vietoje 
ir (arba) poilsio zonoje);
atstumas iki monitoriaus turi būti ne mažesnis kaip 40 
cm, monitorius turi būti pastatytas taip, kad žvilgsnis būtų 
nukreiptas šiek tiek žemyn ar akių lygyje; 
optimaliausias atstumas tarp televizoriaus ir žiūrovo – 5–6 
kartus didesnis nei televizoriaus įstrižainės ilgis.

AKIMIS MATOME, JAUČIAME, MYLIME,  KALBAME...

AKIų LIGOS

Akis – svarbiausias žmogaus jutimo or-
ganas, sudarytas iš 24 mm skersmens akies 
obuolio su jį saugančiais ir judinančiais raume-
nimis, taip pat regimojo nervo. Net 80 proc. vi-
sos informacijos gauname per akis. Akimis ma-
tome, jaučiame, mylime, kalbame…

įtemptas darbas,
sausas oras,
netinkamas (blankus ar per ryškus) apšvietimas,
netinkama mityba,
ultravioletiniai spinduliai,
netinkamai parinkti akiniai,
darbas kompiuteriu,
televizoriaus žiūrėjimas,
rūkalų dūmai,
nuovargis ir stresas,
nereguliarus miegas.

Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas, galintis sukel-
ti visišką apakimą. Tai – viena iš ypač sparčiai plintančių akių 
ligų, kuri tampa vis dažnesne visuomenės sveikatos problema.

Pagrindinis kataraktos rizikos veiksnys – amžius. Nors li-
gos vystymąsi gali lemti žalingi aplinkos veiksniai, sisteminės 
ligos, lęšiuko fizinės savybės, žalingi gyvenimo įpročiai, netin-
kama mityba, paveldimumas, vis dėlto svarbiausias kataraktos 
rizikos veiksnys yra amžius. Bėgant metams, lęšiukas storėja, 
formuojasi nauji žieviniai sluoksniai, kinta lęšiuko baltymų 
cheminė struktūra, todėl mažėja jo skaidrumas.

Glaukoma – liga, nuo kurios kenčia milijonai žmonių vi-
same pasaulyje, tai – dažniausia neišgydomo aklumo priežastis. 
Augant gyventojų populiacijai, daugėja ir žmonių, sergančių šia 
liga, ji kelia vis didesnį visuomenės sveikatos specialistų susi-
rūpinimą. 

23 pav. Sergančiųjų akies ir jos priedinių organų ligomis skaičius 
Vilniaus mieste 2010 m. (proc.)

24 pav. Labiausiai paplitusių akies ir jos priedinių organų ligų pasiskirstymas 
pagal amžiaus grupes 2010 m. Vilniaus mieste (rodiklis 1 000 gyventojų)
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aKių ManKŠta
 

Ilgai žiūrint viena kryptimi, įsitempia akių raumenys, dėl jų 
įtampos blogėja kraujotaka, akys pavargsta. To galima išvengti, ski-
riant laiko akių mankštai. 

Mankštinant akis, verčiami dirbti akį judinantys raumenys, akys 
geriau aprūpinamos krauju, deguonimi ir maisto medžiagomis.

Dirbant įtemtą darbą reikėtų pailsinti akis kas valan-
dą 5–10 min., o pratimus patariama atlikti bent 2–3 kartus 
per dieną:

stipriai užmerkite ir atmerkite akis (pakar-
tokite tai 6 kartus); 
pažvelkite į viršų, po 1–2 sekundžių nu-
kreipkite žvilgsnį žemyn (kartokite lėtai ir 
ritmingai 6 kartus);
pažiūrėkite į kairę, po to – į dešinę, darykite 
tai lengvai, po 6 judesius į kiekvieną pusę;
sukite žvilgsnį aplinkui: 4 ratus pagal lai-
krodžio rodyklę, 4 ratus – prieš ją, po to tai 
pakartokite ir užsimerkę; 
greitai mirksėkite abiem akimis 10 kartų, 
žiūrėkite į tolį 3 sekundes, po to 5 sekundes 
– į pirštą, iškeltą 30 cm atstumu nuo akių 
(kartokite 6 kartus); 
po kiekvieno pratimo uždenkite akis del-
nais ir pailsėkite 2–3 sekundes, užmerkite 
dešinę akį ir plačiai atverkite kairę, tą patį 
pakartokite su kita akimi, suraukite kaktą, 
žiūrėkite piktai, po to užmerkite akis ir at-
sipalaiduokite.

PratiMuS KartoKite Po 6 KartuS. 
GaLVoS neSuKite, ManKŠtinKite tiK aKiS!

PaSirŪPinKite aKių PoiLSiu ir ManKŠta:

Pavargusias akis pirmiausia atgaivinkite šaltu vandeniu, 
paskui uždėkite ramunėlių, medetkų ar juodosios arbatos 
kompresą.
Jei dirbate kompiuteriu, sąmoningai turite stengtis daž-
niau mirksėti, kad būtų drėkinama akių junginė. Galite 
pasinaudoti ir „greitąja pagalba“ – dirbtinėmis ašaromis, 
kurios turi būti kuo artimesnės natūraliai ašarų struktūrai, 
be dirbtinių konservantų.

reGuLiariai tiKrinKitėS reGėjiMĄ:

Vaikams nuo 1–3 m. ir suaugusiesiems regėjimas profilak-
tiškai tikrinamas vieną kartą per metus.
Gydytojui nurodžius nešioti akinius, tai ir darykite. Nuo-
monė, kad užsidėjus akinius po metų kitų reikės juos keisti 
į dar stipresnius, neteisinga. Tinkamai parinkti akiniai 
ir reguliari akių mankšta garantuoja gerą regėji-
mą.

Sveika mityba, akių mankšta ir akių drėkinimas yra 
svarbiausi dalykai, norint turėti sveikas akis!

SVEIDROS duomenimis, Vilniaus miesto ambulatorinėse svei-
katos priežiūros įstaigose 2010 m. užregistruoti 96 059 apsilankę 
vaikai (amžiaus grupė iki 17 m.). Vaikams daugiausia užregis-
truota regėjimo sutrikimų – 18,8 proc. apsilankiusiųjų, 
nenormali laikysena – 3,7 proc., skoliozė (stuburo išlin-
kimas į šoną) – 2,5 proc., klausos defektai – 0,2 proc., 
kalbos sutrikimai – taip pat 0,2 proc. apsilankiusiųjų. 

Daugiausia regėjimo sutrikimų nustatyta 7–14 m. amžiaus 
grupėje (22,6 proc.), toje pačioje amžiaus grupėje nustatyta ir 
daugiausia nenormalios laikysenos atvejų (6,6 proc.), daugiausia 
skoliozės atvejų nustatyta 15–17 m. amžiaus vaikams (6,0 proc.), 
deformuojančių dorsopatijų – taip pat 15–17 m. amžiaus grupė-
je (5,4 proc.). Daugiausia kalbos sutrikimų užregistruota amžiaus 
grupėje iki 6 m. (0,3 proc.), klausos defektų užregistruota visose 
amžiaus grupėse po lygiai (po 0,2 proc.).

jei norime būti sveiki ir judrūs, ilgai išlikti darbingi, 
tuo turime pradėti rūpintis dar vaikystėje. Tėvai ir pe-
dagogai turėtų nuolat stebėti vaiko laikyseną, kol jo 
stuburas ir kremzlės nesukaulėję, lengvai pažeidžiami. 
Tai daryti labai svarbu, kad ateityje žmogaus nevargin-
tų nugaros skausmai.

VAIKų SVEIKATOS BŪKLĖ

Akių ligos

Vaikai sudaro didelę visų šalių gyventojų dalį. 
Vaikai – pažeidžiamiausia visuomenės dalis.
Suaugusių žmonių požiūris į sveikatą formuojasi vaikystėje. Nesveiki vaikai laikui bėgant tampa nesveikais gimdytojais.

25 pav. Vaikų (amžiaus grupė iki 17 m.) sergamumas Vilniaus mieste 
2010 m. (proc.) Hi SiC duomenys

Būtinai atkreipkite dėmesį, jei jūsų akys parau-
do, niežti, dažniau mirksi, tapo dirglesnės, neryš-
kiai mato, ašaroja, traiškanoja ar jaučiamas akių 
sausumas.
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Vaikų sveikatos stiprinimo 2008 – 2012 m. programos uždavi-
nys – kurti vaikų sveikatą palaikančią aplinką, pasitelkus valstybės 
institucijas, savivaldybes, mokyklų bendruomenes. Todėl vaikų 
sveikatos priežiūra, siekiant sukurti jiems sveiką ir saugią aplinką, 
yra viena iš prioritetinių visuomenės sveikatos priežiūros sričių. 
Sveikatos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokykli-
nio ugdymo įstaigose turi tapti neatsiejama kiekvienos ugdymo įs-
taigos bendruomenės kasdienės veiklos dalimi. Taip bus lavinami 
jaunų žmonių gebėjimai rinktis sveiką ir saugią gyvenseną.

Viena iš pagrindinių Vilniaus visuomenės sveikatos 
biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vei-
klos krypčių – vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymas bei 
mokymas, siekiant stiprinti jų sveikatą, gilinti jų sveika-
tos žinias, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdyti 
atsakomybę už savo sveikatą, skatinti ja rūpintis. 

Sveikatos priežiūrą mokyklose reglamentuoja Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 
2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl 
sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistai, kurių profesinė kvalifikacija turi atitikti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rug-
pjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiū-
ros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifika-
cinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492; 
pakeitimai –  Žin., 2009, Nr. 89-3816; Žin., 2011, Nr. 29-1371) 
patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

Vilniaus mieste yra 142 bendrojo ugdymo mokyklos 
(valstybinės, savivaldybių, nevalstybinės), 113 iš jų įstei-
gė Vilniaus miesto savivaldybė. Sveikatą stiprinančioje mo-
kykloje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų 
mokinių, mokytojų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir sociali-
nio kapitalo plėtojimo planas, o tai sudaro sąlygas gyventi sveikiau 
ir laimingiau. Kiekvienais metais vis daugiau bendrojo ugdymo 
mokyklų jungiasi prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo.

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose dirba per 90 vi-
suomenės sveikatos priežiūros specialistų, kurie, kitaip nei kitose 
savivaldybėse, yra ne visuomenės sveikatos biuro, o bendrojo ug-
dymo mokyklų darbuotojai. 

Šiuolaikiniai vaikai ir jaunimas vis labiau domisi sveikata, ją 
lemiančiais aplinkos ir elgesio rizikos veiksniais, todėl Vilniaus vi-
suomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros 
veiklos tikslas – spręsti aktualiausias šiandienos jaunų žmonių 

problemas. Tai – nesveika mityba ir fizinio aktyvumo stoka, vis 
dažnesnės tarp vaikų ir paauglių patyčios, smurtas, apsvaigimą 
sukeliančių medžiagų vartojimas, nesaugus elgesys namuose, mo-
kykloje, gatvėje.

Skatindamas vaikus ir jaunimą rinktis sveiką bei aktyvų gyve-
nimo būdą, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras mokyklose orga-
nizavo įvairias akcijas („Pabusk su mankšta“, „Šokio ritmu“, 
„aktyvi mokykla“, „ant ratų“). Šiomis akcijomis jis siekė pa-
rodyti vaikams ir jaunimui, kad fizinis aktyvumas turi daug įvairių 
apraiškų ir kad judėjimas – ne tik sveikatos, bet ir malonumo tei-
kiantis užsiėmimas.

Siekdamas ugdyti saugaus elgesio įgūdžius, Vilniaus visuo-
menės sveikatos biuras organizavo konkursą „rašyk laišką ne-
atsakingam vairuotojui“, skaitė paskaitas „Sužalojimų ir 
smurto prevencija, teaCH ViP“, rengė užsiėmimus patyčių 
prevencijos tema, minėdamas Pasaulinę psichikos sveikatos die-
ną, pasiūlė mokykloms kurti draugiškos mokyklos himną.

Mokyklos aktyviai dalyvavo visuose šalies vaikų ir jaunimo 
sveikatinimo projektuose (konkursuose „Blaivi klasė“, „Svei-
kuolių sveikuoliai“, akcijoje „Kai mūsų širdys plaka iš-
vien“).

Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas – viena iš 
aktualiausių jaunimo problemų. Vilniaus visuomenės sveikatos 
biuras stengiasi ieškoti originalesnių prevencijos formų. Viena iš 
jų – akcija „nerūkantis jaunuolis – madingas jaunuolis“, 
skirta Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. Šią dieną mokiniai 
kūrė ir pasirašė „antinikotininę deklaraciją“, pūtė specialiai 
akcijai skirtus balionus. Kartu su Vilniaus apskrities vyriausiuoju 
policijos komisariatu Vilniaus visuomenės sveikatos biuras orga-
nizavo akcijas „Sustok ir pamąstyk“, kurių metu moksleiviai 
susipažino su policijos prevencinio autobuso ekspozicija, sužino-
jo, kokį poveikį apsvaigimą sukeliančios medžiagos daro augan-
čio žmogaus organizmui, kaip greitai išsivysto priklausomybė ir 
kokios pasekmės laukia ateityje bei kokia teisinė atsakomybė už 
tabako, alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų vartojimą ir pla-
tinimą. 

Skatinant vaikus ir jaunimą rinktis sveiką visavertę mitybą, 
jiems skaitytos paskaitos, surengtas sveikos mitybos projektas 
„Supervaikai“, kuriame jie aktyviai dalyvavo. O minint Europos 
sveikos mitybos dieną ikimokyklinėse ugdymo įstaigose organi-
zuotas konkursas „Vitaminizuotas“, mokyklose vyko konkursai 
ir parodos.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEžIŪRA 
UGDyMO ĮSTAIGOSE

Vaikai yra pati pažeidžiamiausia, bet kartu ir pati svarbiausia kiekvienos tautos grandis, nes jie – visų mūsų ateitis. 
Formuojant vaikų sveikatos stiprinimo politiką, būtina atsižvelgti į vieną iš svarbiausių vaiko teisių – teisę į sveikatos apsaugą. 

Nacionalinis vaikų sveikatingumo projektas „Kai mūsų širdys plaka išvien“ Antinikotininė
deklaracija

Konkursas „Vitaminizuotas“

Akcija „Nerūkantis jaunuolis – 
madingas jaunuolis“

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“Akcija „Saugus kelias į mokyklą“Akcija „Pabusk su mankšta“
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PSO teigimu, 50 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo jo gy-
vensenos (26 pav.).

Visas sveikatos problemas galima spręsti įgyvendinant veiks-
mingą prevencinę veiklą ir propaguojant sveiką gyvenseną, šali-
nant svarbiausius prastą sveikatą lemiančius veiksnius, nuo kurių 
priklauso sergamumas ir ankstyva 
mirtis.

Informuoti visuomenę svarbu, 
bet dažniausiai vien to nepakanka, 
kad žmonės būtų iš tiesų paskatinti 
gyventi sveikai. Dažnai pati veiks-
mingiausia priemonė yra toks sveikatos propagavimas, kai gyven-
tojai įvairiais metodais skatinami kasdieniame gyvenime rinktis 
sveiką gyvenimo būdą. Ypač svarbų vaidmenį šioje srityje atlieka 
darbovietės, mokyklos, gyvenamoji aplinka bei kt., kur žmonės 
praleidžia daug laiko.

Daugelio Vilniaus miesto gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų, 
ypač širdies ir kraujagyslių sistemos, endokrininės ir medžiagų 
apykaitos sistemos (II tipo cukrinis diabetas, nutukimas), vysty-
masis siejamas su nevisaverte jų mityba bei nepakankamu fiziniu 
aktyvumu.

 

Gyvensenos stebėsena svarbi planuojant ir vertinant sveikatos 
stiprinimo bei lėtinių ligų profilaktikos programas. Gyvensenos 
rodikliai gaunami atliekant gyventojų apklausas ir vykdant moks-
linius tyrimus.

Vykdant PSO koordinuojamą Lėtinių neinfekcinių ligų pro-
filaktikos programą (CINDI), visoje Lietuvoje kas dveji metai re-
gistruojami žmonių gyvensenos pokyčiai. Tai daroma dalyvaujant 
tarptautiniame Sveikatos stebėsenos projekte („Finbalt Health 
Monitor“). Kas ketverius metus atliekami Lietuvos moksleivių gy-
vensenos tyrimai, dalyvaujant tarptautiniame mokyklinio amžiaus 
vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrime (angl. Health Behaviour in 
School-aged Children – HBSC).

Įgyvendindamas šią praktiką, 2010 m. Vilniaus m. visuome-
nės sveikatos biuras atliko tyrimą „Mokyklinio amžiaus vaikų svei-
kata ir gyvensena“ (HBSC) bei kitus mokinių gyvensenos ir elgse-
nos tyrimus Vilniuje.  

gyVensenos tyRimai

Mokyklinio amžiaus vaikų sveikata ir gyvensena 
2010 m. 12-oje Vilniaus miesto ugdymo įstaigų buvo atliktas 

tarptautinis tyrimas „Mokyklinio amžiaus vaikų sveikata ir gyven-
sena“ (Health Behaviour in Schoolaged Children, HBSC). 

Tyrimo tikslai – geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elge-
sį ir sveikatą; išanalizuoti aktualias jaunų žmonių gyvensenos pro-
blemas: mitybos, fizinio aktyvumo, žalingo elgesio įpročių ir kt.

Tyrimo duomenys pasitarnaus ieškant būdų, kaip gerinti mo-
kinių fizinę bei psichinę sveikatą, rengiant ir įgyvendinant sveika-
tos ugdymo programas mokykloje.

Apklausai buvo naudotas tarptautinis klausimynas-anketa. 
Tyrime dalyvavusių mokinių amžius – 11, 13 ir 15 m. Mūsų 

šalies sąlygomis tokio amžiaus mokinių daugiausia yra 5, 7 ir 9 
klasėse. Tyrimo imtį sudarė 738 atsitiktinai atrinktų dvylikos Vil-
niaus m. ugdymo įstaigų mokiniai. 

Mokinių subjektyvus savo sveikatos vertinimas
PSO duomenimis, Lietuva priklauso toms šalims, kuriose pa-

lyginti daug mokinių savo sveikatą vertina nepalankiai. 
Tyrimo duomenimis, 2,9 proc. sostinės mokinių savo sveika-

tą vertino blogai, beveik kas aštuntas (13,1 proc.) – patenkinamai, 
apie pusė (48,4 proc.) apklausoje dalyvavusių mokinių savo svei-
katą vertino gerai ir 35,6 proc. – puikiai. Berniukai savo sveikatą 
linkę vertinti geriau nei mergaitės. Puikiai ją įvertino statistiškai 
reikšmingai (p < 0,05) daugiau berniukų (40,6 proc.) negu mer-
gaičių (30,2 proc.) (27 pav.). Puikiai savo sveikatą įvertino daugiau 
žemesniųjų (penktų) klasių mokinių (49,2 proc.) nei aukštesniųjų 
klasių mokinių (7 kl. – 32,2 proc. ir 9 kl. – 26,6 proc.).

Mokinių mityba
vaisiai ir daržovės, kaip ir grūdinių kultūrų produktai, suda-

ro „Maisto pasirinkimo piramidės“ pagrindą – svarbiausią reko-
menduojamų didesnės biologinės vertės maisto produktų dalį.

Apklausos duomenimis, daržoves kartą ar kelis kartus per die-
ną vartojo tik 22,4 proc. mokinių, vaisius – trečdalis (30,7 proc.) 
apklaustųjų (2 lentelė). Daržoves ir vaisius dažniau vartojo mer-
gaitės (daržoves – 29,5 proc., vaisius – 37,3 proc.) negu berniukai 
(daržoves – 15,7 proc., vaisius – 24,4 proc.): nustatytas statistiškai 
reikšmingas skirtumas (p < 0,05). PSO rekomenduoja daržoves ir 
vaisius vartoti kiekvieną dieną po kelis kartus.

Nevisavertę vaikų mitybą atskleidė faktas, kad dalis jų kas-
dien vartojo mažos maistinės vertės maisto produktus (2 lentelė), 
kurie sudaro „Maisto pasirinkimo piramidės“ (25 psl.) viršūnę, 
todėl jų vartojimą reikėtų riboti. Saldainių ir šokolado kartą 
ar kelis kartus per dieną valgė kas ketvirtas (23,3 proc.) 
mokinys, torto, pyragaičių ir sausainių – 7,5 proc., bul-
vių traškučiais užkandžiavo 5,4 proc. vaikų, kokakolos ir 
kitų gazuotų gėrimų kasdien vartojo kas dešimtas moki-
nys (10,2 proc.).

Pusryčiai – vienas svarbiausių dienos valgymų. Jie turi su-
daryti 25 – 30 proc. per parą suvartojamo maisto energinės vertės. 
Vaikai, valgantys sočius pusryčius jaučiasi žvalesni, energingesni, 
geriau mokosi.

MOKINIų GyVENSENA
Gyventojų sveikata priklauso nuo daugybės veiksnių. Sveikata netampa prasta atsitiktinai ar dėl nesėkmės.

Mityba ir fizinis aktyvumas 
– tai vieni iš svarbiausių 
gyvensenos veiksnių, da-
rančių poveikį sveikatai. 

Vilniaus miesto gyventojų mityba būtų visavertė ir atitiktų 
PSO rekomendacijas: riebalų kiekis – 15–30 proc., sočiųjų 
riebalų rūgščių – mažiau negu 7 proc., paprastųjų anglia-
vandenių – mažiau negu 10 proc. paros maisto energinės 
vertės, maistinių skaidulų – 25–30 g; daržoves ir vaisius 
vartoti kiekvieną dieną po 400–500 g; riebius mėsos ir 
pieno produktus keisti liesais, daugiau vartoti žuvų; ma-
žiau konditerijos ir kitų daug cukraus turinčių produktų, 
taip pat keptų, rūkytų ir sūrių maisto produktų;
Vilniaus miesto gyventojų fizinis aktyvumas atitiktų PSO 
rekomendacijas (pusė valandos kasdien – suaugusiesiems 
ir valanda kasdien – vaikams). 

Suderinta mityba ir nuolatinė fizinė veikla yra 
būtinos geros sveikatos sąlygos. todėl būtina siekti, 
kad:

26 pav. Žmogaus sveikatą lemiantys veiksniai  (lalonde, 1974)

 χ2 = 20,106, df = 3, p < 0,0001
27 pav. Mokinių savo sveikatos vertinimas pagal lytį (proc.)

Gyvensena – tai įpročių ir papročių visuma, veikiama, 
keičiama, skatinama socializacijos proceso per visą žmogaus gy-
venimą (J. Last).

Gyvenseną sudaro mitybos, fizinio aktyvumo, alkoholio bei 
tabako vartojimo ir kiti įpročiai, taip pat požiūris į save ir kitus. 
Visa tai sąveikauja tarpusavyje ir stiprina arba žaloja sveikatą. 
Gyvensenai įtakos turi socialinės, ekonominės, gyveni-
mo bei darbo sąlygos.
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Apklausos duomenimis, kas rytą, prieš išeidami į mokyklą, 
pusryčiavo tik 61,0 proc. mokinių.

Kas penktas (21,0 proc.) sostinės mokinys pripažino niekada 
nevalgantis pusryčių.

Mokinių fizinis aktyvumas
Pagal PSO rekomendacijas vaikas kiekvieną dieną turėtų 

būti fiziškai aktyvus ne mažiau kaip vieną valandą.
Apklausos duomenimis, tik 15,5 proc. mokinių fizinis akty-

vumas atitiko rekomenduojamą normą, iš jų 17,3 proc. berniukų 
ir 13,6 proc. mergaičių. Pagal PSO rekomendacijas fiziškai akty-
vūs buvo tik penktadalis (20,8 proc.) 5 klasių mokinių, 15,0 proc. 
7 klasių ir 11,2 proc. – 9 klasių mokinių. Dauguma mokinių (20,1 
proc.) buvo fiziškai aktyvūs tik tris dienas per savaitę. 

Žalingų įpročių paplitimas mokinių tarpe
rūkymas – vienas labiausiai paplitusių širdies ir krauja-

gyslių, kvėpavimo sistemos ligų rizikos veiksnių 20–64 metų 
amžiaus žmonėms, tačiau daugiausia nerimo kelia rūkantis jau-
nimas.

Beveik pusė (46,9 proc.) apklausoje dalyvavusių mokinių 
teigė, kad yra rūkę mažiausiai vieną cigaretę, likusieji (53,1 proc.) 
teigė, kad niekada nebandė rūkyti. Rūkymo paplitimas pagal lytį 
pasiskirstė panašiai (p > 0,05). Lyginant mokinių rūkymo papli-
timą pagal amžių, statistiškai reikšmingai (p < 0,05) daugiau-
siai rūkė 9 klasių mokinių (79,5 proc.), beveik per pusę mažiau 
7 klasių (43,9 proc.) ir kelis kartus mažiau (13,9 proc.) 5 klasių 
mokinių.

Apklausos duomenimis, kas dešimtas (10,6 proc.) mokinys 
rūkė kiekvieną dieną.

Svarbiausi veiksniai, lemiantys vaikų ir jaunimo tabako var-
tojimą, yra: tėvų rūkymas, rūkančių bendraamžių įtaka, žinias-
klaidos priemonėse vaizduojamas teigiamas rūkančių žmonių 
įvaizdis.

alkoholis yra plačiausiai paplitusi psichiką veikianti ir pri-
klausomybę sukelianti medžiaga. Jo vartojimas didina traumų, 
nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų pavojų bei yra daugelio 
lėtinių neinfekcinių ligų, tarp jų ir kraujotakos sistemos, rizikos 
veiksnys.

Pradėjus vartoti alkoholį paauglystėje, prie jo greitai pri-
prantama. Tyrimais įrodyta, kad pradėjus vartoti alkoholį 
13–15 m. žmonėms, potraukis atsiranda per nepilnus 
metus, 15–17 m. – per 2–3 metus.

Apklausos duomenimis, alkoholinius gėrimus vartoja jau 
vienuolikmečiai (penktų klasių mokiniai). Alkoholinių gėrimų 
vartojimo paplitimas didėja su amžiumi. Tarp 9 klasių mokinių 
populiariausi buvo silpni alkoholiniai gėrimai (sidras, kokteilis 
su alkoholiu), juos vartojo net 74,5 proc. mokinių, antroje vietoje 
– alaus mėgėjai (68,0 proc.). Šampanas – dažniausiai varto-
jamas gėrimas tarp 5 (32,5 proc.) ir 7 (55,1 proc.) klasių 
mokinių (28 pav.).

Mergaitės ir berniukai alkoholinius gėrimus vartojo panašiai 
(28 pav.), išskyrus alų, kurį statistiškai reikšmingai (p<0,05) dau-
giau vartojo berniukai (46,4 proc.) negu mergaitės (32,9proc.).

Kievieną dieną ar kiekvieną savaitę mokiniai daugiausiai 
vartojo alų (9,6 proc.) ir silpnus alkoholinius gėrimus: sidro, 
kokteilių su alkoholiu (9,2 proc.).

Net 42,6 proc. apklausoje dalyvavusių Vilniaus miesto moki-
nių buvo išgėrę tiek alkoholinių gėrimų, kad pasijuto apsvaigę.

Ne paslaptis, kad pirmą kartą alkoholinių gėrimų vaikai pa-
ragauja per šventes, kai juos pavaišina tėvai. Taigi žalingų įpročių 
paplitimas tarp paauglių rodo, kad problema – ne tik jų regla-
mentavimo spragos, bet ir suaugusiųjų požiūris bei įpročiai, taip 
pat šalies kultūra.  

Norint sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų (tabako, alkoholio) 
vartojimo paplitimą tarp sostinės gyventojų, reikėtų:

Patyčios mokykloje
tyčiojimasis – labiausiai paplitusi destruktyvaus elgesio for-

ma tarp jaunų žmonių. Jis gali reikštis fiziniais veiksmais, žodiniais 
įžeidimais, netinkamu elgesiu. Dažnai mokiniai patiria patyčias ar 
patys tyčiojasi mokyklos aplinkoje.

Apklausos duomenimis, per pastaruosius du mėnesius paty-
čias patyrė daugiau negu pusė (52,3 proc.) apklaustų mokinių. Tarp 
patiriančių patyčias berniukų (53,7 proc.) ir mergaičių (50,7 proc.) 
statistiškai reikšmingo skirtumo (p > 0,05) nenustatyta. Keletą kar-
tų per savaitę patyčias daugiau patyrė 5 klasių mokinių (16,2 proc.) 
negu 7 klasių (6 proc.) ir 9 klasių (8,5 proc.); nustatytas statistiškai 
reikšmingas skirtumas (p < 0,05).

Kas dešimtas (10,2 proc.) mokinys teigė, kad per pastaruosius du 
mėnesius iš jo buvo tyčiojamasi keletą kartų per savaitę (29 pav.).

Daugiau negu pusė (54,0 proc.) mokinių pripažino, kad per 
pastaruosius du mėnesius buvo tyčiojamasi iš kitokių, statistiškai 
reikšmingai (p < 0,05) daugiau tai darė berniukai (60,3 proc.) negu 
mergaitės (47,1 proc.).

Apklausos duomenimis, mokykloje niekada nesijaučia arba retai 
jaučiasi saugus kas dešimtas mokinys (10 proc.).

Gyvensenos tyrimai

Maisto produktai

Vaisiai

Daržovės

Saldainiai, šokoladas

Tortas, pyragaičiai, sausainiai

Kokakola ir kiti gazuoti saldūs gėrimai

Bulvių traškučiai

Greito maisto produktai (mėsainiai, spurgos ir kt.)

niekada

1,4

2,9

1,4

6,5

17,7

15,4

23

rečiau nei 

kart./sav.

9,2

11,2

18,1

43

36,5

45,6

49,9

Kart./sav.

12,0

17,2

18,1

23,1

17,3

19,8

11,6

2-4 d./sav.

28,8

25,4

24,6

13,9

12,6

9,9

8,7

5-6 d./sav.

17,9

21,0

14,6

6,0

5,8

3,9

2,5

Kasdien, 

kart./d.

13,0

13,4

11,7

3,6

4,4

3,3

1,8

Kasdien, kelis 

kart./d.

17,7

9,0

11,6

3,9

5,8

2,1

2,5

2 lentelė. Maisto produktų vartojimo dažnis (proc.)

28 pav. Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas pagal lytį (proc.)

29 pav.  Patiriamų patyčių mokykloje dažnis per pastaruosius du 
mėnesius (proc.)

stiprinti šeimos vaidmenį ugdant gebantį sveikai gyventi, alkoholio, 
tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų nevartojantį asmenį;
sugriežtinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo kontrolę viešose vieto-
se bei ugdymo įstaigų teritorijose;
didinti nerūkymo zonų skaičių Vilniaus miesto savivaldybėje, pažy-
mint jas draudžiamaisiais ženklais, nurodant informaciją apie admi-
nistracinę atsakomybę;
didinti akcizą alkoholiniams gėrimams;
mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą: sugriežtinti kontrolę asme-
nų, perkančių alkoholinių gėrimų; mažinti įmonių, turinčių licenciją 
prekiauti alkoholiniais gėrimais, skaičių;
drausti išsinešti alkoholį iš viešojo maitinimo įstaigų „barų po 22 h.;
drausti visapusišką alkoholinių gėrimų reklamavimą.

Kad sumažėtų vaikų destruktyvaus elgesio paplitimas Vilniaus 
miesto mokyklose, turėtų būti kuriamos ir įgyvendinamos patyčių 
prevencijos programos (ypač orientuotos į paauglius). Siekiant užti-
krinti sveiką aplinką mokykloje, į prevencinių programų diegimą ir mo-
kyklos aplinkos kūrimą turėtų būti įtraukti patys mokiniai.
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Šiuo metu Lietuvoje energiniai gėrimai parduodami šalia kitų 
gaiviųjų gėrimų ir dažnai ne tik nepilnamečiai, bet ir suaugę žmo-
nės juos laiko įprastais gaiviaisiais gėrimais.

Pastaruoju metu energinių gėrimų pardavimo mastai didėja, 
daugėja ir juos vartojančiųjų. Visuomenės sveikatos problema ta, 
kad juos vartoja ir vaikai, nors jiems šie gėrimai nerekomenduo-
tini. Tą pripažįsta ir patys energinių gėrimų gamintojai. Tačiau 
šių gėrimų rinkodaros akcijos turi labai aiškiai apibrėžtus taiki-
nius – besimokančius, sportuojančius jaunuolius, vakarėlių bei 
klubų lankytojus. Jaunieji vartotojai prisijaukinami gamintojams 
remiant madingus ir populiarius jaunimo, ekstremalaus sporto 
renginius, kuriuose dalijamos energinių gėrimų skardinės. Toks 
skatinimas vartoti energinius gėrimus yra didelė visuomenės svei-
katos problema, nes mokslinėje literatūroje pateikiama nemažai 
informacijos apie šių gėrimų neigiamą poveikį vaikų sveikatai.

Siekiant nustatyti energinių gėrimų vartojimo paplitimą tarp 
Vilniaus miesto mokinių ir išsiaiškinti jų žinias apie šiuos gėrimus 
2010–2011 m. buvo atliktas tyrimas „Gaiviųjų energinių gėri-
mų vartojimo paplitimas tarp Vilniaus miesto 5–10 kla-
sių mokinių ir jų žinios apie šiuos gėrimus“. Anoniminės 
anketinės apklausos būdu apklausti 1 837 trylikos Vilniaus miesto 
ugdymo įstaigų 5–10 klasių mokiniai, iš jų 51,6 proc. berniukų ir 
48,4 proc. mergaičių.

energinių gėrimų vartojimas
Tyrimo duomenimis, energinius gėrimus vartojo 

trečdalis (32,8 proc.) mokinių, panašus apklaustųjų 
skaičius (34,4 proc.) šiuos gėrimus vartojo anksčiau, 
bet nevartojo tyrimo metu (dauguma mokinių jų buvo 
tik paragavę) ir 32,8 proc. respondentų jų niekada ne-
vartojo.

Užsienio atliktų tyrimų duomenimis, reguliariai 
energinius gėrimus vartojo 28 proc. 12–14 m. amžiaus 
vaikų ir 31 proc. paauglių (12–17 m. amžiaus).

Energinius gėrimus vartojo statistiškai reikšmingai (p < 0,05) 
daugiau aukštesniųjų klasių (7–10 kl.) Vilniaus miesto mokinių 
nei žemesniųjų (5–6 kl.), taip pat daugiau berniukų nei mergaičių 
(30 pav.).

χ2 = 32,019; df = 2; p < 0,05
30 pav. Energinių gėrimų vartojimo paplitimas 

tarp mokinių pagal lytį (proc.) 

Beveik kas ketvirtas (22,6 proc.) mokinys energinius gėrimus 
vartojo 1 kartą per savaitę, 17,2 proc. – 2-4 d./sav. ir net 14,2 proc. 
vartojusiųjų energinius gėrimus, juos vartojo 5 dienas per savaitę 
ir dažniau.

energinių gėrimų vartojimo priežastys
Pagrindinė energinių gėrimų vartojimo priežastis – jie skanūs 

(62,2 proc. apklaustųjų), kad jie suteikia energijos, nurodė kas tre-
čias (30 proc.) respondentas, beveik kas penktas (21,5 proc.) juos 
vartojo troškuliui numalšinti, iš jų statistiškai reikšmingai (p < 
0,05) daugiau berniukų (25,4 proc.) negu mergaičių (16,4 proc.). 
Nuotaikai pakelti energinius gėrimus vartojo 17,0 proc., juos var-
toti madinga – nurodė 3,9 proc. mokinių, o dėl draugų įtakos šiuos 
gėrimus vartojo 4,9 proc. respondentų: daugiau (p < 0,05) žemes-
niųjų klasių (5–7 kl.) mokinių negu aukštesniųjų (8–10 kl.).

Situacijos, kurių metu energiniai gėrimai vartojami daž-
niausiai

Dažniausiai energinius gėrimus mokiniai vartojo troškuliui 
malšinti (37,4 proc.), vakarėlių metu (35,7 proc.), pavargę (24,0 
proc.), sportuodami (13,6 proc.), mokydamiesi (7,2 proc.) ir dirb-
dami fizinį darbą (5,8 proc.).

Energiniai gėrimai neskirti troškuliui malšinti, atvirkščiai 
– jie gali sukelti dehidrataciją (kai organizmas netenka skysčių). 
Todėl nerekomenduojama juos vartoti nei prieš sportuojant, nei 
sportuojant ar pasportavus.

energinio gėrimo pasirinkimo kriterijai
Dauguma mokinių teigė, kad renkantis energinį gėrimą svar-

biausia jo skonis (83,1 proc.), antroje vietoje – kaina (59,8 proc.), 
trečioje – kiekis (56,7 proc.) ir ketvirtoje – sudedamosios medžia-
gos (41,2 proc.)

energinių gėrimų vartojimą paskatinusios priežastys
Dauguma (73,3 proc.) mokinių energinius gėrimus vartoti 

nusprendė patys, kas penktą (21,6 proc.) paskatino draugai ar pa-
žįstami, kas dešimtam (10,9 proc.) įtakos turėjo energinių gėrimų 
reklama (per TV, internete ar prekybos centre) ir 2,6 proc. respon-
dentų teigė, kad energinių gėrimų vartojimui įtakos turėjo tėvai.
 

energinių ir alkoholinių gėrimų 
vartojimas kartu

Energinius gėrimus kartu su alko-
holiniais gėrimais vartojo 23,8 proc. 
mokinių. Daugiausia respondentų 
energinius gėrimus vartojo su degti-
ne ar kitais stipriaisiais gėrimais (65,5 
proc.), kiek mažiau jų – 56,6 proc. – su 
silpnaisiais alkoholiniais gėrimais (pvz., 
sidru).

Vartojant energinius gėrimus su alkoholiu, jo suvartojama 
daugiau, nes žmogus ilgai išlieka budrus, todėl kyla perdozavimo 
ir sąmonės netekimo pavojus, didėja nelaimingų atsitikimų rizika, 
gali išsivystyti priklausomybė alkoholiui. 

informacijos apie energinius gėrimus poreikis
Nors informacijos apie energinius gėrimus ir jų poveikį svei-

katai mokiniai gauna iš tėvų (43,5 proc.) ir interneto (43,3 proc.), 
jos vis dėlto neužtenka. Daugiau šios informacijos mokiniai norėtų 
gauti sveikos gyvensenos pamokose, iš interneto bei kompetentin-
gų specialistų, medikų.

Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuras vykdo mokymus jau-
nimui, kurių tikslas – suteikti daugiau informacijos apie neigiamą 
energinių gėrimų poveikį sveikatai bei didinti vaikų sąmoningumą 
prieš nusprendžiant tokius gėrimus vartoti.

Siekiant mažinti vaikų ir jaunimo energinių gėrimų vartojimą 
bei jų pratinimą prie šių produktų taip apsaugant jaunų žmonių 
sveikatą, vien tik švietimo šioje srityje nepakanka. Būtina įgyven-
dinti Energinių gėrimų pardavimo ir ženklinimo tvarkos pakeiti-
mus.

ENERGINIAI GĖRIMAI
Lietuvoje energiniai gėrimai yra priskiriami gaiviesiems, nealkoholiniams, tonizuojantiems gėrimams. 

33,3 proc. energinius gėrimus 
vartojusių mokinių teigė, kad jų 

poveikis yra neigiamas. Šis povei-
kis reiškėsi stipriu, dažnu širdies 

plakimu, miego ir virškinimo sutriki-
mais, negalėjimu susikaupti ir kitais 

sveikatos sutrikimais.

Gatvės muzikos diena Vilniuje 2011 m.
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Šioms problemoms spręsti daug dėmesio skiria tiek naciona-
linės, tiek tarptautinės organizacijos. Pavyzdžiui, PSO parengto 
dokumento „Sveikata visiems XXI“ ketvirtajame uždavinyje „Jau-
nų žmonių sveikata“ numatyta, kad iki 2020 m. Europos regione 
paauglių nėštumų skaičius turėtų būti sumažintas bent trečdaliu. 

Kita problema – lytiškai plintančios infekcijos (toliau – LPI), 
kurios kelia grėsmę viso pasaulio jaunų žmonių sveikatai. Nors 
oficiali statistika Lietuvoje rodo, jog LPI epidemija yra kontroliuo-
jama, epidemiologai labai abejoja tokios statistikos pagrįstumu. 
Išsivysčiusioms Vakarų šalims įgyvendinus LPI profilaktikos ir 
kontrolės programas, pavyko stabilizuoti LPI plitimą, tačiau Lie-
tuva, kaip Rytų Europos šalis, patenka į grėsmingos LPI plėtros 
regioną.  

Paaugliai yra linkę dažnai keisti lytinius partnerius, o 
prezervatyvus naudoja ne visų lytinių santykių metu, to-
dėl LPi perdavimo tikimybė tarp jaunų žmonių yra labai 
didelė. Kita vertus, neretai delsiama kreiptis į gydytojus paste-
bėjus ligos simptomus. LPI mūsų visuomenėje vis dar vertinamos 
kaip „gėdingos“ ligos, todėl jauniems žmonėms, pastebėjusiems 
nerimą keliančių požymių, gali būti labai sudėtinga ryžtis kreiptis 
į gydytoją. Ilgalaikės LPI pasekmės yra gana skaudžios: nevaisin-
gumas, gimdos kaklelio vėžys, vaisiaus ir nauja-
gimio infekcijos, padidėjusi tikimybė užsikrėsti 
ŽIV. Todėl būtina daugiau žinoti apie paauglių 
lytinę elgseną, jų mąstymo ypatumus, kad būtų 
galima planuoti efektyvias priemones, kurios 
neleistų atsirasti tokioms problemoms kaip ne-
pageidaujami nėštumai, abortai, lytiškai plintančios infekcijos bei 
jų sukeliamos neigiamos pasekmės. 

Norėdamas išsiaiškinti mokinių lytinės elgsenos ypatumus 
bei žinias apie LPI ir jų pasekmes, Vilniaus m. visuomenės sveika-
tos biuras atliko 8–12 klasių mokinių lytinės elgsenos ir ži-
nių apie lytiškai plintančias ligas tyrimą Vilniaus miesto 
bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrime dalyvavo 712 mokinių. 
Jauniausiam tyrimo dalyviui buvo 13 m., vyriausiam – 19 m.

SVarBiauSi tYriMo reZuLtatai

25,3 proc. tyrime dalyvavusių mokinių teigė jau turėję lytinių 
santykių. Pirmųjų lytinių santykių amžius, tyrimo dalyvių teigimu, 
buvo 12–18 m. 

Kas penktas mokinys pirmųjų lytinių santykių turėjo būda-
mas 15 metų, kas trečias – 16 metų. 

Pradėję gyventi aktyvų lytinį gyvenimą, mokiniai susidūrė su 
tam tikromis problemomis: 27,3 proc. merginų ir 18,7 proc. vai-
kinų teigė bijantys neplanuoto nėštumo, 5,7 proc. merginų ir 11,3 
proc. vaikinų – lytiškai plintančių infekcijų. 

Pirmiesiems lytiniams santykiams mokiniai dažniau rinkosi 
tokio paties kaip jie arba panašaus amžiaus asmenis.

Pirmųjų lytinių santykių metu nuo alkoholio buvo apsvaigęs 
kas ketvirtas vaikinas ir kas penkta mergina, nuo narkotinių me-
džiagų – 1 iš 100 vaikinų ir 1 iš 75 merginų. 

Iš tyrime dalyvavusių lytinį gyvenimą gyvenančių mokinių, 
per paskutinius 6 mėn. lytinių santykių turėjo 87,5 proc. merginų 
ir 63 proc. vaikinų.

Kas trečia mergina ir beveik kas penktas vaikinas per pasta-
ruosius 6 mėn. turėjo lytinių santykių būdami apsvaigę nuo alko-
holio ar nuo narkotinių medžiagų. Tikėtina, jog vartojamas alko-
holis ir narkotinės medžiagos didina atsitiktinių lytinių santykių 
tikimybę. Tyrimai rodo, kad paaugliai, kurie lytiškai santykiauja 
apsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, dažniau nurodo 
turintys keletą lytinių partnerių. Alkoholio ir narkotinių medžia-
gų vartojimas statistiškai reikšmingai mažina tikimybę, jog lytinių 
santykių metu jie naudos kontraceptines priemones.

Dažniausiai (89,2 proc.) siekdami apsisaugoti nuo LPL moki-
niai naudojo prezervatyvus, rinkosi lytinio akto nutraukimą (14,2 
proc.), naudojo kontraceptines tabletes (10,2 proc.). 

Ankstesni tyrimai rodo, jog informacijos lytiniais klausimais 
jauni žmonės gauna įvairiais būdais. Vis dėlto žiniasklaida ir ben-
draamžiai draugai yra svarbiausias žinių šaltinis šiais jaunimui 

aktualiais klausimais. Tai patvirtino ir Biuro at-
liktas tyrimas. Net 44 proc. tyrimo dalyvių teigė 
informacijos ieškantys internete, 11,9 proc. mo-
kinių jiems rūpimais klausimais konsultuojasi 
su draugais. Mažiau jų tariasi su savo partnere 
(-iu), kai kurie konsultuojasi su ginekologe (-u).

Lytinis švietimas Lietuvos mokyklose nėra atskira, privaloma 
disciplina. Pedagogų teigimu, jis integruotas į bendrąją lavinimo 
programą. Tačiau mokytojai nėra pasirengę kalbėti apie lytinę re-
produkcinę sveikatą, apie lyčių klausimus bei lytiškai plintančias 
infekcijas. Priešingai nei Vakarų šalyse, Lietuvoje vis dar paplitu-
sios lytinį susilaikymą iki santuokos skatinančios programos. Vy-
resni mokyklinio amžiaus jaunuoliai dažnai nepatenkinti informa-
cija, gaunama mokyklose, todėl būtina atkreipti dėmesį į lytinio 
švietimo svarbą mokyklose ir sekti Vakarų šalių pavyzdžiu:

PAAuGLiAi – amžiaus grupė, kurios sergamumo ir mirtingumo rodikliai negerėja, nepai-
sant didelės sveikatos priežiūros sistemos pažangos. Viena aktualiausių paauglių svei-
katos problemų visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, – ankstyvi, nesaugūs paauglių 
lytiniai santykiai ir jų pasekmės – lytiškai plintančios ligos bei nėštumai.

LyTINIS ŠVIETIMAS

Net 6,3 proc. mokinių nenaudojo 
jokių apsisaugoti nuo LPL skirtų 

priemonių.

planuoti ir diegti pažangias lytinės reprodukcinės sveika-
tos bei lyčių mokymo programas mokyklose įtraukiant vi-
sas amžiaus grupes; 
formuoti supratimą ir atsakomybę ne tik dėl savo, bet ir 
dėl kito asmens sveikatos, daugiau dėmesio skiriant infor-
macinėms kampanijoms bei ligų prevencijai;
stiprinti tėvų vaidmenį, įtraukiant juos į prevencinę veiklą, 
suteikiant žinių apie lytinio ugdymo ypatumus;
plačiau nušviesti lytinio gyvenimo pasekmes tiek medici-
nos, tiek ir dorovės požiūriu.
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Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad dauguma mokinių ly-
tinio švietimo kokybe nėra labai patenkinti ir lytiškumo temomis 
norėtų turėti daugiau žinių. 56,1 proc. apklaustųjų nurodė, jog ly-
tinis švietimas vyksta dažniausiai specialių paskaitėlių forma, ku-
rias jie vertina vidutiniškai 4,77 balų.

Dažniau lytiškumo temomis kalbama su mergaitėmis              
(53,8 proc. atsakė, kad šia tema turi pakankamai žinių) nei su ber-
niukais (63,8 proc. mano, jog žinių lytiškumo temomis visai netu-
ri). Kai kurių mokslininkų duomenimis, žinių apie lytinę sveikatą, 
seksualumą, lytiškumą stoka turi įtakos paauglių lytiniam gyveni-
mui, kuris, mūsų tyrimo duomenimis, yra pakankamai ankstyvas: 
merginų – 15,5, vaikinų – 15,3 metų. Trečdalis (30,1 proc.) visų 
respondentų jau turėjo lytinio gyvenimo patirties (33 pav.). Vaiki-
nai (60,5 proc.) lytiškai aktyvesni už merginas (39,5 proc.).

Tiriant mokinių nuomonę apie tai, kad reikia tokio pobūdžio 
paskaitų ir lektorių, nustatyta, kad labiausiai lytiškumo temomis 
respondentai nori kalbėti su ginekologais (31,7 proc.) ir vi-
suomenės sveikatos specialistais (25,9 proc.). Pagrindinės 
savybės, kurių privalo turėti minėti lektoriai, pasak respondentų, 
yra mokėjimas sudominti (42,4 proc.), aiški ir suprantama kalba 
(28,3 proc.), o dešimdalis (10,1 proc.) paauglių dar nurodė, kad 
lektorius turėtų būti jaunas – iki 35 metų.

 Apibendrinant galima teigti, kad šiandien lytiškumui ug-
dyti skiriama per mažai dėmesio, lytinio švietimo sistema šalyje 
yra pasyvi jaunų žmonių lytiškumo ugdytoja.

Televizija padeda vaikams dar ikimokykliniame amžiuje susi-
pažinti su daugeliu reiškinių, pažinti pasaulį bei išmokti tam tikro 
elgesio. Vaikas yra tarsi kempinė, kuri sugeria visą gauna-
mą informaciją iš aplinkos dar neskirdamas, gera jinai 
ar bloga. Animacinių filmukų yra tiek daug ir tokių įvairių, kad 
negalėtume teigti, jog visi jie daro neigiamą poveikį vaikams.

Siekiant įvertinti šiuolaikinės animacijos sąsajas su Vil-
niaus miesto mokyklų 4–7 klasių mo-
kinių elgesiu ir savijauta 2011 m. buvo 
atliktas tyrimas Vilniaus miesto ben-
drojo ugdymo mokyklose.

Šiandieninė visuomenė labai aršiai diskutuoja dėl lytinio švie-
timo būtinumo bendrojo lavinimo mokyklose. Nors Vakarų Euro-
poje aktyvus lytinis švietimas vykdomas jau kelis dešimtmečius, 
Lietuvoje nėra vienos nuomonės dėl seksualinio švietimo progra-
mos, nėra nuoseklaus lytinio švietimo. Lytinis ugdymas nėra ats-
kira disciplina, jis integruotas į kitų dalykų dėstymą ir pedagogai 
nėra pasirengę kalbėti šiais klausimais, tad dažniausiai vengia šių 
temų, mažai atsižvelgiama ir į tai, kad mokiniams reikia tokio po-
būdžio pamokų.

Taigi, siekdami išsiaiškinti mokinių požiūrį į lytinį švietimą 
ir jų lūkesčius šioje srityje, 2011 m. buvo atliktas „Vilniaus 
miesto 9–12 klasių mokinių nuomonės apie lytinį švieti-
mą mokyklose“ tyrimas. Paaiškėjo, jog lytinio švietimo idėjai 
pritaria 82 proc. mokinių (31 pav.) ir dauguma (59 proc.) respon-
dentų norėtų, kad lytinio švietimo pamokos mokyklose būtų priva-
loma disciplina (32 pav.).

31 pav. Mokinių požiūris į lytinį švietimą

32 pav. Mokinių nuomonė dėl lytinio švietimo integravimo

Lytinis švietimas

33 pav. Lytinių santykių paplitimas (proc.)

Tyrimo rezultatai parodė, kad paauglių lytinis gyvenimas 
nėra saugus, nes:

1) beveik pusė lytiškai aktyvių mokinių nenaudoja jo-
kių kontracepcijos priemonių, nors turi daugiau nei 
vieną lytinį partnerį;
2) lytinių santykių metu jie dažniausiai būna apsvai-
gę nuo alkoholio, kas skatina rizikingą elgesį.

ŠIUOLAIKINĖS ANIMACIJOS SąSAJOS 
SU VAIKų ELGESIU

Animacinių filmukų įtaka vaikams ne tokia jau maža, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. jie 
atlieka didžiulį vaidmenį formuojant asmenybę. 

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, kokio stiliaus animacija mo-
kiniams patinka labiausiai, kokie veikėjai vaikus imponuoja la-
biausiai, kokiomis savybėmis pasižymi jų herojai, ar jie „perima“ 
matytus vaizdus ir „realizuoja“ juos realiame gyvenime...

Tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė apklaustų mokinių žiūri 
televizijos laidas, kuriu metų rodoma animacija. Dauguma 4–5 
klasių mokinių animaciją žiūri apie tris valandas. Daugu-

ma 4–7 klasių mokinių žiūri animacinius filmus 
norėdami gerai praleisti laiką, 6–7 klasių – nes 
neturi ką veikti. Norėdami gauti naujų žinių, 
domisi animacija ir animacinius filmukus žiūri 
nedaug apklaustųjų.

Šiame tyrime šiuolaikinė animacija 
buvo laikomi amerikiečių bei japonų 
(„Anime“ stiliaus) animaciniai filmukai.
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Kaip mokiniai vertina animacinių filmų herojų savybes?
 

Berniukų ir mergaičių nuomonė apie animacinių filmų hero-
jų savybių svarbą skiriasi. Tokias savybes kaip drąsa ir gabumai 
abiejų lyčių mokiniai vertina kaip labai svarbias arba svarbias, 
kuriomis turėtų pasižymėti jų mėgstamiausias animacinio filmo 
herojus. 40,6 proc. berniukų drąsą vertina kaip patį svarbiausią 
bruožą. Analizė parodė, kad mergaičių idealus veikėjas turėtų būti 
geras (48,6 proc.), gudrus (46,6 proc.) ir gabus ( 46,0 proc.).

Mokslininkai teigia, kad berniukai yra labiau linkę perimti 
neigiamas savybes iš aplinkos. Mergaičių, teigusių, kad herojaus 
žiaurumas neturi jokios reikšmės, buvo daugiau (40,6 proc.) nei 
berniukų (28,3 proc.). O berniukų, kuriems filmo herojaus 
žiaurumas – labai svarbi savybė, buvo 16,2 proc.

Tyrimas rodo, kad veikėjų idealai priklauso nuo vaiko am-
žiaus. Ketvirtokus ir penktokus labiausiai žavi animacinių filmų 
herojų drąsa, gerumas, atkaklumas ir paklusnumas. Herojų žiau-
rumą, tyčiojimąsi iš kitų, savanaudiškumą labiau įvertino šeštokai 
ir septintokai nei ketvirtokai ir penktokai.

Respondentams labiausiai imponuoja fantastiniai, stebuklin-
gų savybių ar galių turintys veikėjai. Gerokai daugiau mergaičių 

Šiuolaikinės animacijos sąsajos su vaikų elgesiu

nei berniukų save tapatina su narsiu kovotoju, bet daugiau berniu-
kų nei mergaičių – su negailestingu kovotoju. Berniukai, lyginant 
su mergaitėmis, labiau linkę tapatintis su neigiamą poveikį daran-
čiais herojais, fiziškai stipriausiais, jų manymu, protingiausiais.

Tyrimų rezultatai rodo, kad vaikams būdingas susitapatinimas 
su mėgstamais animacinių filmų herojais. Matytas scenas jie nori 
kartoti realiame gyvenime. 53,6 proc. apklaustųjų buvo kilusi min-
tis kopijuoti animaciniame filme matytas scenas 58,6 proc. jų tą 
norą įgyvendino realiame gyvenime.

Duomenys rodo, kad du kartus daugiau septintokų nei ketvir-
tokų kartoja agresiją, matytą anima-
ciniuose filmukuose. Vienas ketvirta-
dalis penktokų ir šeštokų filmukuose 
matytą agresiją ir muštynes kartoja 
realiame gyvenime. Tyčiojimąsi iš kitų 
toleruoja ir labiau linkę kartoti aukš-
tesniųjų klasių mokiniai.

Daugybė tyrimų atskleidžia tiesioginį televizijos laidų (tarp jų 
ir animacijos filmukų) rodomo smurto ir padidėjusio ne tik vaikų, 
bet ir suaugusiųjų agresyvaus elgesio ryšį. Šiuo požiūriu animacijos 
poveikis gali būti ne tik trumpalaikis, bet ir lemti agresyvų elgesį 
ateityje. Mūsų tyrimo re-
zultatai rodo, kad vaikai 
turi polinkį kartoti ani-
macijoje matytus vaizdus, 
kad aukštesniųjų klasių 
mokiniai ypač linkę karto-
ti neigiamą elgesį. Tačiau 
teigti, kad tai gali turėti 
įtakos vaikų elgesiui atei-
tyje, negalime.

Priežastys, dėl kurių 
respondentai pateisina 
animaciniuose filmukuo-
se naudojamą smurtą, 
yra labai įvairios. Vieni 
nurodo, kad tai – tiesiog 
animacija ir be smurto 
epizodų būtų neįdomi 
žiūrovui. Smurtas yra juo-
kingas ir pagyvina siužetą 
– tai buvo vienas iš popu-
liariausių smurto pateisi-
nimo motyvų. O mokinių 
nuomonė, kad smurtas 
būtinas gynybai, kad tas, 
prieš kurį smurtaujama, 
to nusipelno, kelia didelį 
susirūpinimą, nes ateityje 
visa tai jie gali pakartoti 
spręsdami savo proble-
mas. 

Taigi, apibendrindami galime teigti, kad animacija veikia vaikų 
elgesį, nes pusei visų mokinių kyla minčių kopijuoti animaciniame 
filme matytas scenas: herojaus veiksmus, elgesį, kalbėjimo manie-
ras. Tačiau negalima teigti, kad animacija daro vien neigiamą po-
veikį. Kartais ji skatina kūrybiškumą, tobulėjimą. Viskas priklauso 
nuo to, kokią animaciją žiūri vaikai, ar matytus vaizdus jie aptaria 
su suaugusiaisiais ir kaip juos vertina.

χ² = 20,0, df = 9 p = 0,02 
34 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal animacijos pasirinkimo tikslą 
(proc.)

χ² = 35,7, df = 6 p < 0,001
35 pav. Berniukų ir mergaičių atsakymai, su kokiais, atsižvelgiant į klasę, 
kurioje mokosi. herojais jie save tapatina (ip- išgalvotas personažas, ku-
ris apdovanotas stebuklingomis savybėmis, nt- nuolankusis (-ioji) tar-
nas (-aitė), nk- negailestingas kovotojas, pb- piktasis (-oji) burtininkas 
(-ė), bd- protingas (-a), bet piktas (-a) riteris (dama), nr- narsusis (-sioji) 
riteris (kovotoja), gp- gerasis (-oji) princas (-ėse) (proc.)

χ² = 21,87, df = 9, p = 0,009
36 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal animacinių filmų scenų atkarto-
jimą gyvenime, atsižvelgiant į klasę, kurioje jie mokosi (proc.)

Tyrimai rodo, kad vaikai 
linkę kartoti neigiamą 

elgesį, matytą animaci-
niuose filmukuose.
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MoKinių ŽinioS APie SauLėS SPinDuLių PoVeiKĮ 
ŽMoGauS orGaniZMui 

Mokinių žinios apie saulės spindulių poveikį žmogaus orga-
nizmui yra nepakankamos. Odos nudegimas vaikystėje didina 
odos vėžio riziką suaugus, tačiau tai žino tik 40,5 proc. vaikinų ir 
34 proc. merginų. Tik kas penkta mergina ir kas aštuntas vaikinas 
žino, kad apniukusią dieną saulės spinduliai nėra mažiau pavojin-
gi negu saulėtą dieną. Toli gražu ne visi mokiniai yra girdėję ir apie 
tai, kad Žemę nuo per didelio UV spindulių poveikio saugo ozono 
sluoksnis. Tačiau tik 23,4 proc. vaikinų ir 28,8 proc. merginų pa-
tvirtino, kad jiems nepakanka informacijos apie tai, kaip saugotis 
nuo neigiamo saulės poveikio. 

MoKinių DeGiniMoSi SauLėje YPatuMai

Nemažos dalies tiriamųjų elgesys saulėje nėra saugus. Nuo 
saulės iki raudonumo ar pūslių buvo nudegę daugiau kaip pusė 
(51,7 proc.) respondentų, iš jų specialiai degindamiesi nukentėjo 
74,6 proc. merginų ir 69,4 proc. vaikinų. Visada apsaugos nuo sau-
lės priemones besidegindami naudoja tik ketvirtadalis (26,7 proc.) 
mokinių. Merginos labiau saugosi saulės nei vaikinai: dažniau 
naudoja deginimosi aliejų, apsauginį kremą, dažniau nešioja aki-
nius nuo saulės, plačiabryles skrybėles, net ir kepures su snapeliu, 
taip pat vengia būti saulėje pavojingu metu.

Dauguma (82,2 proc.) tiriamųjų turi nemažai apgamų, tačiau 
ne visi žino apie rizikingus jų pokyčius, įvykusius per paskutinius 
metus.

MoKinių nauDojiMoSi SoLiariuMaiS YPatuMai

Matyt, patrauklesni ir prieinamesni mokiniams yra natūralūs 
saulės spinduliai, nes tik 16,9 proc. vaikinų ir 39,9 proc. merginų 
(p < 0,001) buvo kažkada lankęsi arba tyrimo metu lankėsi solia-
riume.

Mokinių žinios apie soliariumus dažniausiai nepa-
kankamos (ypač vaikinų).

Daugiausia mokinių (74,2 proc.) soliariumuose lankosi žiemą, 
mažiausiai (38,7 proc.) – vasarą.

Vienas iš sveikos gyvensenos elementų – saugus žmogaus elgesys, kurio mokytojai ir tėvai turėtų mokyti vaikus nuo mažų dienų.
Aplinka gali tapti žalinga sveikatai, jei žmogus nemoka jos teisingai įvertinti ir saugiai joje elgtis. Paskutiniais dešimtmečiais įvairiose 

pasaulio šalyse atlikti tyrimai atskleidė, kad saulė – labai svarbus rizikos veiksnys žmonėms, piktnaudžiaujantiems jos spindu-
liais. Odos sutrikimų, kuriuos sukelia UV spinduliai, yra labai daug: nuo nudegimų, įvairių fotoalergijų formų iki lėtinių odos pakenkimų, 
ilgą laiką veikiant saulės spinduliams.

PSO duomenimis, didžiausios odos vėžio rizikos teritorijos yra tos šalys, kurių gyventojai yra blyškiaodžiai, o įdegis – grožio etalonas. 
Tokių šalių grupei galima priskirti ir Lietuvą. 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, sergančiųjų melanoma nuolat daugėja. Prognozuojama, kad odos melanoma dėl greitai susida-
rančių metastazių ir didėjančio vis jaunesnių žmonių sergamumo taps pačiu pavojingiausiu vėžiu.

Norint išvengti šios ligos, reikia mokytis sveikos gyvensenos. Čia labai svarbus ir informavimas, kaip saugotis žalingo saulės 
spindulių poveikio. Todėl Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras, norėdamas įvertinti Vilniaus miesto ir rajono mokyklų 9–12 
klasių mokinių žinias apie saulės ir soliariumų poveikį žmogaus sveikatai bei mokinių deginimosi saulėje ir naudojimosi soliariumais 
ypatumus, organizavo tyrimą, kurio metu buvo apklausti 2 038 mokiniai.

SAULĖS IR SOLIARIUMų POVEIKIS

38 pav. Procentinis priežasčių, dėl kurių respondentai lankosi 
(kada nors lankėsi) soliariume, pasiskirstymas (n = 584)

oDoS tiPai 

Pagal individualų jautrumą saulės spinduliams pasaulyje 
skiriami šeši odos tipai (Vidurio Europos gyventojams būdingi 
keturi): 

I tIpo žmonių oda labai balta, itin reaguoja į saulės 
spindulius, ne įdega, o nudega. Tai – melsvų akių, ne-
retai turintys strazdanų, rusvų plaukų žmonės. Jie sau-
lėje be apsaugos gali būti ne ilgiau kaip 10 min. 
II tIpo žmonių oda šviesi, bet plaukai tamsesni, akys 
mėlynos. Įdega jie silpnai, bet pirmą kartą beveik visa-
da nudega. Saulėje be apsaugos priemonių jie gali būti 
ilgiau – 20 min. 
III tIpo žmonių oda atsparesnė saulės spindulių 
poveikiui, ji rusvo atspalvio. Šių žmonių plaukai rudi, 
akys žalios arba pilkos, oda gerai įdega, retai nudega . 
Saulėje be apsaugos jie gali išbūti iki 30 min. 
IV tIpo odą turintys žmonės saulėje be apsaugos gali 
išbūti iki 45 min. Jų oda šviesiai ruda, plaukai juodi, 
akys rudos. Jie labai gerai įdega, niekada nenudega. 

aPSauGa nuo SauLėS SPinDuLių

Nuolatinis melanomos ir kitų odos vėžio bei ikivėžinių su-
sirgimų skaičiaus didėjimas rodo, kad reikia efektyvesnės ap-
saugos nuo saulės spindulių, juolab kad odos vėžys laikomas 
viena iš tų ligų, kurių galima išvengti, o anksti nustačius – ir 
išgydyti. 

Kasmet daugiau nei 7 mln. žmonių miršta nuo vėžio. 40 
proc. mirčių buvo galima išvengti. Taigi, 4 iš 10 mirčių dėl vė-
žio, susijusio su UV spinduliais, buvo galima išvengti prevenci-
nes priemones nukreipiant į rizikos veiksnius (siekiant išvengti 
vėžį sukeliančių rizikos veiksnių).

Apsauga nuo UV spindulių yra svarbi visus metus, ne vien 
vasarą ar laiką leidžiant paplūdimyje. ECDC (Europos ligų pre-
vencijos ir kontrolės centras) rekomenduoja šias apsaugos nuo 
UV spindulių priemones:

naudoti kremus su SPF 15 ir daugiau;
dėvėti rūbus, apsaugančius odą nuo saulės spindulių;
dėvėti skrybėlę ar kepuraitę su snapeliu, kad veidas 
būtų pavėsyje;
dėvėti akinius su UV spindulių filtru (sugeriančiu 99–
100 proc. UV-A ir UV-B spindulių);
būti pavėsyje, ypač vidurdienio valandomis.

Įrodyta, kad šviesiaodžiai žmonės dažniau kenčia nuo nudegimų ir jiems, priešingai nei tamsiaodžiams, yra didesnė rizika susirgti 
odos vėžiu. Nustatyta, jog šviesiaplaukiai, mėlynakiai, strazdanoti, linkę labiau nudegti žmonės, kurių oda jautresnė saulės spindu-
liams, taip pat arčiau pusiaujo gyvenantys žmonės, kartą ar daugiau kartų smarkiai nudegę saulėje, atostogaujantys karšto klimato 
regionuose, dažniau suserga odos melanomomis. Odos vėžiu dažniau serga ir asmenys, kurių pagrindinis darbas vyksta lauke.
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Europoje didžiausių su aplinką susijusių sveikatos problemų kyla dėl oro užterštumo patalpose ir lauke, triukšmo, prastos vandens 
kokybės, blogos sanitarijos ir pavojingų cheminių medžiagų. Čia dažnos kvėpavimo takų ir širdies bei kraujagyslių ligos, vėžys, astma ir 
alergijos, reprodukciniai ir neurologinio vystymosi sutrikimai. 

Pavojus sveikatai gali padidėti, jei žmogų veikia dar daugiau rizikos veiksnių (ar jų visuma), pavyzdžiui: dirba užterštoje aplinkoje, 
netinkamai maitinasi, yra nejudrus, rūko ir dažnai patiria stresą.

Klimato kaita, stratosferos ozono irimas, biologinės įvairovės 
nykimas ir dirvožemio prastėjimas taip pat gali kenkti žmonių svei-
katai.

Per 40 000 m. nuo žmogaus atsiradimo sukurta galybė techni-
kos, kuri suteikė žmogui daug įvairių patogumų, o šie savo ruožtu 
sukėlė aplinkos taršą. 

aplinka sveikatos požiūriu apibrėžiama kaip visa tai, kas yra 
aplink žmogų ir gali turėti įtakos jo sveikatai. Žmogaus gyvenamąją 
aplinką sudaro darbo aplinka, namų aplinka, poilsio aplinka. Šiose 
aplinkose per maistą, orą, patalpas, žemę, vandenį mus veikia įvai-
rūs nepalankūs veiksniai, sukeliantys stresą: biologiniai, cheminiai, 
fizikiniai, socialiniai ir psichosocialiniai stresoriai (37 pav.).

Biologiniai stresoriai: bakterijos, virusai, parazitai, žiedadulkės.
Cheminiai stresoriai: pesticidai, pramonės teršalai, pavojingos buitinės atliekos, kitos cheminės medžiagos. 
Fizikiniai stresoriai: temperatūra, radiacija, triukšmas, elektromagnetiniai laukai, vibracija.
Socialiniai stresoriai: pajamos, darbo sąlygos, gyvenimo sąlygos, šeimos padėtis, išsilavinimas.
Psichosocialiniai stresoriai: stresas, tarpusavio santykiai.

FIzINĖS APLINKOS VEIKSNIAI
žmogaus sveikata, jo gerovė neatsiejama nuo aplinkos. Tačiau aplinkos ir žmonių sveikatos 
sąveika yra labai sudėtinga ir ją sunku įvertinti. 

37 pav. Aplinkos sveikatos veiksnių sąveikos schema 
(environmental Health 2012, modifikuota)

Konfliktas tarp žmogaus ir gamtos buvo pranašaujamas 
nuo neatmenamų laikų.
hieroglifinis petroglifas ant cheopso piramidės skelbia: 
„žmonės žus dėl nemokėjimo naudotis gamtos jėgomis 
ir dėl tikrojo pasaulio nepažinimo.“
ž. B. Lamarkas teigė: „Ko gero, galima pasakyti, kad žmo-
gaus paskirtis yra sunaikinti save, prieš tai padarant že-
mės rutulį netinkamą gyvybei.“ (1820 m.)
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Aktyviai veikdamas, žmogus  papildomai teršia aplinkos orą, 
ir ta tarša dažnai viršija natūralią taršą. Svarbiausi oro teršėjai: au-
totransportas, statybinių medžiagų ir chemijos pramonė, šilumos 
energetika, metalurgija, stambūs gyvulininkystės objektai.

atMoSFeroS SuDėtiS

Svarbiausi oro taršos komponentai yra anglies monoksidas, 
dulkės, azoto ir sieros oksidai, angliavandeniliai, ozonas. Šių me-
džiagų ribinės vertės ore nustatytos Aplinkos oro užterštumo nor-
mose, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. 

oro tarŠa ViLniauS MieSte 

Vilniaus mieste oro kokybė tiriama automatinėse oro kokybės 
tyrimų (OKT) stotyse – Žirmūnų, Savanorių prospekto, Senamies-
čio ir Lazdynų. OKT stotyse nepertraukiamai matuojama koncen-
tracija teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir 
Lietuvos teisės aktai.

KietoSioS DaLeLėS

2010 m. didesnis nei leidžiamas oro užterštumas kie-
tosiomis dalelėmis užfiksuotas Senamiesčio oKt stotyje 
– 41 dieną per metus, o norma yra 35 dienos. Visose OKT 
užfiksuota didesnė tarša nei 2009 m (39 pav.).

Užterštumas kietosiomis dalelėmis dažniausiai padidėja esant 
šaltiems orams, sausį–vasarį, bei ištirpus sniegui, kovą–balandį. 
Įsivyravus sausiems orams, daugiau kietųjų dalelių į orą patenką 
nuo tinkamai nenuvalytų gatvių (40 pav.). Komunalinės tarny-
bos dažnai nespėja operatyviai iš gatvių pašalinti per žie-
mą susikaupusių nešvarumų. todėl didesnė kietųjų da-
lelių koncentracija užfiksuojama net esant oro sąlygoms, 
palankioms išsisklaidyti teršalams. 

Nuo 2007 m. Žirmūnų oro kokybės tyrimų (OKT) stotelė ma-
tuoja ir smulkesnes kietąsias daleles, kurių aerodinaminis skers-
muo ne didesnis nei 2,5 µm. Pastaraisiais metais vidutinė metinė 
koncentracija didėjo ir 2010 m. siekė 14 µg/m3, ribinė vertė yra 
29 µg/m3.

Į žmogaus organizmą smulkios kietosios dalelės patenka 
kvėpuojant. Stambesnės dalelės susilaiko viršutiniuose kvėpavi-
mo takuose, todėl didelio pavojaus sveikatai jos nekelia. Turimi 

duomenys rodo, kad smulkiosios 
dalelės (KD2,5) yra pavojingesnės 
už didesnes, nors stambesnės frak-
cijos (2,5–10 µm skersmens) dale-
lių nepaisyti negalima. KD10 (iki 
10 mikronų skersmens) dalelės gali 
nusėsti bronchuose ir plaučiuose, 

sukeldamos plaučių ligas. O mažesnės nei 2,5 mikronų dydžio 
KD2,5 dalelės, patenkančios į plaučius ar kraujotakos sistemą, 
gali paskatinti kvėpavimo takų, kardiovaskulinės sistemos ligas, 
infarktą ar net sukelti priešlaikinę mirtį. Ilgą laiką būnant tokių 
dalelių turinčioje aplinkoje, didėja plaučių vėžio rizika.

aZoto DioKSiDaS (no2)

NO2 yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Patekusios į 
žmogaus organizmą, jos dirgina kvėpavimo takus ir gali pablogin-
ti sveikatą. NO2 gali pažeisti giliuosius plaučių audinius ir sukelti 
plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvepiamas su kitais terša-
lais, efektas būna suminis.

2010 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija Vilniaus OKT sto-
tyse svyravo nuo 9 iki 25 µg/m3. Žirmūnų OKT stotyje, įrengtoje 
prie intensyvaus eismo gatvės NO2 vidutinė metinė koncentracija 
buvo didžiausia (25 µg/m3), bet neviršijo ribinės vertės (40 µg/
m3). 

oZonaS

Didžiausia ozono koncentracija būna priemiesčiuose pavasarį 
ir vasarą, kai saulės aktyvumas didžiausias. Lazdynuose 2010 m. 
užfiksuotos 2 dienos, kai 8 val. ozono koncentracijos vidurkis vir-
šijo nustatytąvertę (120 µg/m3). 

Jei atmosferoje yra pakankamas aktyvių nemetaninių anglia-
vandenilių ir azoto oksidų kiekis ir saulės spinduliavimas intensy-
vus, prasideda naujų junginių, tokių kaip ozonas ir peroksiacetilni-
tratai, formavimasis. Natūraliai ozonas žemutiniuose atmosferos 
sluoksniuose gali susidaryti esant elektros iškrovai. Šis procesas 
nesmarkiai veikia pažeminio ozono koncentracijas. 

ORO KOKyBĖ 
Atmosfera niekada nebuvo visiškai švari, joje visada buvo galima aptikti įvairių teršalų. Metano dujų išsis-
kyrimas iš pelkių, ugnikalnių išsiveržimai, druskų garavimas net priešistoriniais laikais teršė orą.

atmosferos sudėtis (pagal tūrį, proc.): 
azotas – 78,08 proc.; 
deguonis – 20,95 proc.; 
argonas – 0,934 proc.; 
anglies dvideginis CO2 – 0,034 proc.;
pėdsakai CH4, O3, H2S, CO, SOx, NOx, angliavandenilių, 
aerozolių;
vandens garų žemutiniuose atmosferos sluoksniuose 
būna 1–4 proc.

39 pav. Parų skaičius per metus, kai kietųjų dalelių KD10 
koncentracija viršijo leistinas normas Vilniaus mieste 2007–2010 m. 

(leistina 35 d. ribinė vertė)

Kietosios dalėlės gali pa-
skatinti įvairius kvėpavimo 

takų susirgimus, kraujagyslių 
sistemos ligas, bronchinės 

astmos priepuolius.

40 pav. Parų skaičius per metus pagal mėnesius, kai kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo leistinas normas Vilniaus mieste 2007–2010 m. 

Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių 
(aerozolių) mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairių komponentų – 
rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, metalų, dirvožemio 
dalelių, dulkių, suodžių ir kt. Į orą išmetamos kietosios dalelės 
labai skiriasi savo fizine ir chemine sudėtimi, įvairūs yra dalelių 
dydžiai ir jų išmetimo šaltiniai.
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Ozonas yra plaučių dirgiklis, veikiantis plaučių gleivinės mem-
braną ir kitus plaučių audinius bei kvėpavimo funkcijas. Kliniki-
niais tyrimais nustatyta, kad ozonas susilpnina plaučių mechaninį 
atsparumą, sukeliantį kvėpavimo sistemos pakitimus – skausmą 
ryjant, padažnėjusį kvėpavimą ir kt. Dėl ozono poveikio reiškiasi 
klinikiniai simptomai: krūtinės suveržimas, kosėjimas, dusimas. 
Kvėpavimo sutrikimais dažniausiai skundžiasi žmonės, sergantys 
kvėpavimo takų ligomis (astma, bronchitu, emfizema). 

SieroS DioKSiDaS (So2)

Daugiausia sieros dioksido išsiskiria deginant akmens anglį 
ir naftą. Sieros dioksidas su azoto oksidais, sąveikaudamas su ore 
esančiais vandens garais, sudaro rūgštis ir rūgščių druskas. Taip 
atsiranda rūgštūs lietūs.

Kvėpuojant sieros dvideginiu užterštu oru, dirginama viršuti-
nių kėpavimo takų ir akių gleivinė. Bendras toksinis veikimas reiš-
kiasi anemija ir kepenų funkcijos sutrikimu.

anGLieS MonoKSiDaS (Co)

Orą anglies monoksidu labiausiai teršia automobiliai, meta-
lurgijos gamyklos, dujų užpildymo stotys. Ypač daug jo susidaro 
nevisiškai sudegus kurui.

CO poveikis klastingas, nes jis nedirgina gleivinių ir neturi 
kvapo. Tai – dažniausia mirtinų apsinuodijimų priežastis.

2010 m. Vilniaus m. sieros dioksido, anglies monoksido kon-
centracijos neviršijo ribinių verčių. 

BenZoPirenaS

Vilniaus Žirmūnų OKT užfiksuota benzopireno koncentracija 
2010 m. siekė 1,1 ng/m3. Siektina vertė yra 1 ng/m3 (įsigaliojimo 
data – 2012 12 31).

Oro kokybė 

Benzopirenas išsiskiria degant anglims, naftai, benzinui ir ki-
tiems angliavandeniliams. Jis taip pat yra pagrindinis kanceroge-
nas (vėžį sukelianti medžiaga), randamas tabako dūmuose. 

PSo DuoMenYS

Europos regione kietosios dalelės sumažina tikėtiną gyvenimo 
trukmę vidutiniškai beveik vienais metais, labiausiai padidina 
kraujotakos ir kvėpavimo sistemos ligų riziką, taip pat gali su-
kelti vėžio paūmėjimą.
40 mln. žmonių didžiausiuose 115 miestų Europos Sąjungoje 
veikia oro tarša, kuri peržengia PSO rekomenduojamas ribi-
nes vertes vienam iš teršalų. Vaikai, gyvendami šalia kelių, 
kuriais juda sunkusis transportas, turi dvigubai didesnę riziką 
susirgti kvėpavimo sistemos ligomis, nei tie, kurie gyvena ša-
lia gatvių, kur eismas ne toks intensyvus.
Netiesioginis oro taršos poveikis – tai klimato kaita, taip pat 
smarkiai lemianti sveikatos būklę. Transporto priemonių 
skaičius sparčiausiai auga, naudojama vis daugiau naftos pro-
duktų degalams ir daugiau išmetama CO2. Tai turi didelę įta-
ką klimato kaitai, „šiltnamio efekto“ atsiradimui.
Tarša ozonu sukelia kvėpavimo sutrikimus, plaučių ir širdies 
ligas, ji siejama su 21 000 priešlaikinių mirčių per metus Eu-
ropos regione.
Vidaus patalpų biologinė tarša susijusi su drėgme ir pelėsiais, 
ji didina riziką susirgti kvėpavimo sistemos ligomis vaikams ir 
suaugusiesiems 50 proc.
Pasyvus rūkymas sukelia daugybdaugybę sveikatos sutrikimų 
vaikams, pavyzdžiui, astmą ir plaučių funkcionalumo suma-
žėjimą. Suaugusiesiems jis sukelia plaučių, kraujotakos ligas, 
vėžį ir priešlaikinę mirtį. 



34

Žmogaus ir gyvosios gamtos egzistavimui labai svarbus gėlas 
vanduo – upių, ežerų, požeminiai, dirvožemio ir kiti vandenys. 
Gėlo vandens poreikiai kasmet didėja, deja, didėja ir jo užterštu-
mas.

Visų gyvų organizmų didelė sudedamoji dalis (50–90 proc. 
jų svorio) yra vanduo. Trijų dienų žmogaus gemalas turi 97 proc.,       
3 mėn. – 91 proc., naujagimis – 80 proc., suaugęs žmogus –            
60–70 proc. vandens. Žmogus apie 2 mėnesius gali išbūti neval-
gęs, o be vandens jis tegali išbūti vos keletą parų.

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė 
Remiantis AB „Vilniaus vandenys“ pateikta informacija, ga-

lima teigti, kad Vilnius yra viena iš nedaugelio Europos sostinių, 
kurioje gyventojams centralizuotai tiekiamas požeminis vanduo iš 
giluminių gręžinių. O švedai, lenkai ar estai ir daugelis kitų geria 
išvalytą paviršinį cheminiu būdu apdorotą vandenį, kurio kokybė 
ir skonis niekada neprilygs mūsų vandeniui.

Kokios vandenvietės naudojamos Vilniaus mieste, kuriems 
mikrorajonams tiekiamas vanduo ir kokie geriamojo vandens ko-
kybiniai rodikliai, galite susipažinti interneto svetainėje 
http://www.vv.lt/lt/vandens_kokybe/zemelapis.php.

Vilniuje 2009 m. 531,4 tūkst. gyventojų (95 proc.) vartojo 
centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį. 

Vyrauja nuostata, kad indikatoriniai rodikliai tiesiogiai ne-
sietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau jie rodo 
geriamojo vandens savybes, jo ruošimo ir tiekimo technologi-
jų trūkumus. Kai nustatomi didesni bendrosios geležies, 
mangano, amonio kiekiai ar didesnis drumstumas, leis-
tinų normų viršijimo priežastys gali būti geriamojo van-
dens ruošimo ir tiekimo technologijų pažeidimai.

Geriamojo vandens, kurio indikatorinio rodiklio (bendrosios 
geležies) vertė gerokai viršijama, kokybė ir juslinės savybės yra 
prastesnės, toks vanduo gali būti pavojingas vartotojų sveikatai. Šį 
teiginį įvertino ir patvirtino Nacionalinis maisto ir veterinarijos ri-
zikos vertinimo institutas. Geležies perteklius žmogaus organizme 
gali sukelti ligą, vadinamą hemochromatoze, o trūkumas – ane-
miją.

2010 m. Bičių Korio, Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Pane-
rių, Bukčių vandenvietėse bendrosios geležies koncentracija vir-
šijo higienos normoje 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir ko-
kybės reikalavimai“ nustatytas normas. Vandenvietėse užfiksuotas 
bendrojo geležies kiekio didėjimas.

Dėl didelio geležies kiekio vamzdynuose susidaro nuosėdų, 
susiaurinančių vamzdžio skersmenį, todėl pasikeitus vandens te-
kėjimo krypčiai ar slėgiui vartotoją pasiekia drumzlinas vanduo. 
Per didelis geriamojo vandens drumstumas 2010 m. buvo Bičių 
korio, Daniliškių, Trakų Vokės vandenvietėse (42 pav.).

2010 m. Bičių Korio, Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Pane-
rių, Vingio parko, Bukčių vandenvietėse mangano koncentracija 
viršijo higienos normoje 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir 
kokybės reikalavimai“ nustatytas normas (43 pav.). Dideli manga-
no kiekiai žmogaus organizme gali sukelti kvėpavimo, reprodukci-
nės sistemos sutrikimų.

GERIAMOJO VANDENS KOKyBĖ
„Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nusakyti negalima, tavimi gardžiuojamės nežinodami ta-
vęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu – pats didžiausias turtas pasaulyje.“ 

Antuanas de Sent Egziuperi

Pagal Lietuvos higienos normą (HN) 24:2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamasis vanduo yra 
saugus ir sveikas vartoti, kai:

jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais 
ar koncentracija 
galinčių kelti didelį pavojų žmonių sveikatai;
geriamasis vanduo atitinka šios higienos normos nustatytus mi-
nimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius;
užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens 
apsauga nuo taršos, o vandens programinė priežiūra geriamojo 
vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir nu-
statyti, ar vanduo atitinka šioje higienos normoje nustatytus mi-
krobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens 
vartojimo vietose.

41 pav. Bendrosios geležies kiekiai centralizuotai tiekiamame geriamajame 
vandenyje Vilniaus m. 2009–2010 m. (norma – 200 µg/l)

43 pav. Mangano kiekiai centralizuotai tiekiamame 
geriamajame vandenyje Vilniaus m. 2009–2010 m. (norma – 50 µg/l)

42 pav. Drumstumas centralizuotai tiekiamame geriamajame vandenyje 
Vilniaus m. 2009–2010 m. (norma – 4 DV pagal formaziną)

centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę 
galimų būtų gerinti įdiegiant nugeležinimo įrenginius, 
rekonstruojant senus vandens tiekimo tinklus bei atlie-
kant daugiau tyrimų.
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Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vykdydamas Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 
30 d. įsakymą Nr. 250 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais 
diagnostikos ir profilaktikos“, 2010 m. Vilniaus mieste ištyrė 22 
šulinius, buvo paimti 44 mėginiai. Nitratų kiekis viršijo normas 
7 mėginiuose, E. coli ir enterokokai – 4 mėginiuose.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, 
iš 11 paimtų mėginių 8-iuose žarninių lazdelių ir (ar) žarninių 
enterokokų skaičius viršijo ribinį mikroorganizmų skaičių (tai 
sudarė 73 proc.), o 5 mėginiuose buvo viršytos cheminių me-
džiagų koncentracijos ribinės vertės (tai sudarė 45 proc.).

Mikrobiologinę taršą (e. coli, enterokokai) galima 
pašalinti virinant vandenį. Nitratų skaičius verdant vandenį ne-
sumažėja. Todėl nėščioms moterims ir kūdikiams iki 6 mėn. ne-
rekomenduojama vartoti nitritais ir nitratais užteršto vandens. 
Žmogaus organizme nitratai redukuojasi iki nitritų ir sukelia 
methemoglobinemiją: pykinimą, mėlynavimą, traukulius, dusi-
mą. Jautriausi yra dirbtinai maitinami kūdikiai. Šulinių vande-
nį geriantys piliečiai vandenį turėtų išsitirti savo iniciatyva. 

Geriamojo vandens būklė gera
(neviršijama DLK pagal Hn 24:2003)

Santariškių šaltinis
Sereikiškių šaltinis
Žvėryno šaltinis
Bukčių šaltinis

Gerti nerekomenduojama, bakteriologiškai nesaugūs
(viršijama DLK pagal Hn 24:2003)

Trinapolio, Dvarčionių Antakalnio (šiaurinis), Antakalnio (spalvoti), 
Šilo (Vileišio g.), Vingrių, Vingio, Ž. Panerių šaltiniai
Vilkpėdės šaltinis užterštas angliavandeniliais, amoniu (NH4).
Pučkorių šaltinis užterštas amoniu (NH4), permanganatu (PI).
Misionierių šaltinis užterštas nitratais (NO3).

Šaltinių vandens kokybė

Šaltinis: Vilniaus m. savivaldybės aplinkos informavimo svetainė (2010 m. duomenys)

Geriamojo vandens kokybė

Šulinių vandens kokybė Vilniaus m. 2010 m.

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB ,,Grinda“ nuo 2011 m. prižiūri Vilniaus m. paplūdimius. Vilniaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras stebi maudyklų vandens tyrimų rezultatus, vadovaudamasis higienos norma 92:2007 „Paplūdimiai ir jų 
maudyklų vandens kokybė“, bei informuoja visuomenę apie taršą.

Tyrimai atliekami maudymosi sezono metu (birželio 1 d. – rugsėjo 15 d.) kas dvi savaites. Apie stebimų vandens telkinių tinkamumą 
maudytis galite sužinoti virtualiame žemėlapyje internete www.vvsb.lt.

SteBiMi roDiKLiai 

Mikrobiologiniai rodikliai:
žarniniai enterokokai (kas dvi savaites); 
žarninės lazdelės (kas dvi savaites);
salmonelių skaičius (susidarius išskirtinei situacijai). 

MAUDyKLų VANDENS KOKyBĖ
Vilniuje vandens kokybės tyrimai atliekami oficialiai įteisintose penkiose maudyklose: Neries (Valakupių i ir ii, žirmūnų), 
Salotės bei žaliųjų ežerų. Nuo 2009 m. pradėti stebėti dažnai žmonių lankomi Tapelių bei Baldžio (Šilo) ežerai.

Fizikiniai-cheminiai rodikliai:
atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos (kas dvi savaites);
amonio azotas (esant eutrofikacijos tendencijoms);
kjeldalio azotas (esant eutrofikacijos tendencijoms);
bendrasis fosforas (esant eutrofikacijos tendencijoms).
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2011 m. maudymosi sezono metu tiriami mikrobiologiniai ko-
kybiniai vandens rodikliai atitiko higienos normas visuose oficia-
liuose Vilniaus m. paplūdimiuose.

KoDėL Po LiŪČių MauDYtiS nePatartina?

Ant pastatų, miesto gatvių ar kiemų teškantys lietaus lašai 
nuplauna įvairius teršalus: automobilių tepalus, degalus, langų 
valymo ir kitokius skysčius, pesticidus, maisto atliekas, statybvie-
čių teršalus, šiukšles ir nuolaužas. Šie teršalai patenka į lietaus ka-
nalizacijos sistemą, iš jos keliauja į upes, ežerus ar jūrą. Daugelis 
žmogui pavojingų mikroorganizmų į vandens telkinius, dažniau-
siai upes, patenka iš nutekamųjų vandens valymo įrenginių, nele-
galių išleidimų iš gamyklų, namų ūkių, gyvulininkystės komplek-
sų. Pavojinga, kai su pertekliniais lietaus vandenimis į maudyklas 
nuplaunamos laukinių gyvūnų, namų augintinių ir paukščių feka-
lijos. Besimaudant vandenyje, kuriame mikrobiologinė tarša virši-
ja nustatytas normas, ar prarijus šlakelį užteršto vandens galima 
užsikrėsti dizenterija, salmonelioze ar kitomis bakterinės kilmės 
žarnyno infekcijomis, taip pat gali išberti odą. Dėl vandens taršos 
gali prasidėti ir šlapimo, lytinių takų ligos, akių gleivinės uždegi-
mas. Pavojingiausi yra arčiausiai miestų, žemės ar gyvulininkystės 
ūkių esantys vandens telkiniai.

Maudytis patartina praėjus mažiausiai 24 valandoms 
po liūties.

ar VanDenS ŽYDėjiMaS PaVojinGaS SVeiKatai?

Dėl karščių vandens kokybė prastėja – susidaro daugiau fos-
foro, azoto, ima daugintis dumbliai. Vandens žydėjimą – eutro-
fikaciją – sukelia maisto medžiagų perteklius, kuriomis minta 
dumbliai. Dumbliai sparčiai dauginasi, kaupiasi vandens pavir-
šiuje. Žuvusius dumblius skaido bakterijos, sunaudojančios daug 
deguonies, todėl vandenyje jo ima trūkti: dūsta žuvys, sklinda ne-
malonus kvapas.

Poilsiautojams, ypač mažiems vaikams, pagyvenusiems žmo-
nėms, žmonėms su nusilpusiu imunitetu, nuo alergijos kenčian-
tiems ar odos ligomis sergantiems žmonėms nepatartina maudytis 
žydinčiame vandenyje. Į gilesnius žydinčio vandens sluoksnius pa-
tenka mažiau ultravioletinių saulės spindulių, todėl ilgiau išlieka 
gyvybingi kenksmingi mikrobai – vidurių šiltinės, choleros, dizen-
terijos bakterijos, enterovirusai, poliomelito ir infekcinio hepatito 
virusai.

PaPLŪDiMYje neGaLiMa:

vedžioti, maudyti šunis ir kitus namų augintinius;
vartoti alkoholinius gėrimus;
šiukšlinti;
atlikti ,,gamtinius“ reikalus tam neskirtoje vietoje;
maudytis, turint virškinimo sutrikimų (viduriuojant).

VanDenYje tYKanČių MiKroorGaniZMų PaVo-
juS SVeiKatai

Bakterijos
Gastroenteritas (skrandžio ir plonosios žarnos uždegimas), salmo-
neliozė (maisto užteršimas), cholera (vėmimas, pilvo skausmai).
Virusai
Karščiavimas, peršalimai, gastroenteritas, viduriavimas, kvėpavi-
mo infekcijos, hepatitai.
Pirmuonys
Gastroenteritas, kriptosporidiozė (pažeidžiamas virškinimo trak-
tas, viduriavimas), giardiazė (viduriavimas, pilvo spazmai), dizin-
terija.
Kirmėlės
Vėmimas, nerimas, krūtinės ląstos skausmai, virškinimo sutriki-
mai, kosulys, karščiavimas, viduriavimas. 

Mikroorganizmų patekimas į žmogaus organizmą per vandenį

Maudyklų vandens kokybė
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Vilniaus mieste gydytojų skaičius didėja. Čia dirbančių gydy-
tojų, slaugytojų, kitų medicinos specialistų skaičius lenkia Lietu-
vos vidurkį ir yra tik mažesnis nei Kaune. Vilniaus ir Kauno mies-
tuose išplėtotas didžiausias Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaigų 
tinklas, veikia aukštosios universitetinės mokyklos, rengiančios 
gydytojus.

Paguldytųjų į ligoninę skaičius per keletą pastarųjų metų augo 
tiek Vilniuje, tiek Lietuvoje. Tačiau Vilniaus mieste šis rodiklis yra 
mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje.

Apsilankymų pas gydytojus skaičius 100 gyventojų 2001–
2009 m. augo, tik 2010 m. jis buvo mažesnis nei 2009 m. Apsi-
lankymų pas gydytojus skaičius Vilniuje yra didesnis nei Lietuvos 
vidurkis. Skatinama daugiau paslaugų teikti ambulatorinėje gran-
dyje, daugėja dienos terapijos / chirugijos paslaugų.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų 2010 m. lyginant su 
2009 m. 1 000 gyventojų suteikta daugiau. Tarp iškvietimų Vil-
niuje 2010 m. vyravo iškvietimai dėl ūmių susirgimų, jie 
sudaro 75,8 proc. visų iškvietimų.

Šie rodikliai atskleidžia sveikatos sistemos grandžių – ambu-
latorinės, greitosios ir stacionaro – tarpusavio sąveiką: jei mažėja 
paslaugų vienoje grandyje, jas iš dalies kompensuoja kitoje gran-
dyje atsirandančios paslaugos. 

Paskiepytų vaikų skaičius (skiepijimo apimtys pagal 
skiepus ir amžių)

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2010 m. skie-
pijimo apimtys Vilniaus mieste buvo tokios:

Suteiktų paslaugų, apmokamų iš valstybės programoms 
įgyvendinti skirtų lėšų, mastas

1. atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio fi-
nansavimo programa (KVPPr), pagal kurią moterims nuo 50 
iki 69 metų kartą per dvejus metus siūloma atlikti mamografijos 
tyrimą, kuris padėtų nustatyti ankstyvas vėžio stadijas, laiku skirti 
gydymą bei išvengti ankstyvų mirčių. Vilniaus mieste informuota 
17,59 proc. moterų, galinčių dalyvauti programoje. 
2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos priemo-
nių finansavimo programa (GKVPPr) skirta moterims nuo 
25 iki 60 metų. Kas trejus metus jos turi atlikti citologinio tepinė-

lio tyrimą, kuris leidžia anksti nustatyti pakitimus, prasidedančią 
ligą bei išvengti galimų ankstyvų mirčių. Pagal šią programą 2010 
m. 15,89 proc. galinčių dalyvauti programoje moterų informuotos 
apie galimybę pasinaudoti paslauga; 12,05 proc. moterų buvo pa-
imtas gimdos kaklelio tepinėlis ir nusiųstas įvertinti.
3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos fi-
nansavimo programa (PLVPPr) skirta vyrams nuo 50 iki 75 
metų ar vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ir broliai sirgę prostatos 
vėžiu. Testas atliekamas kas dvejus metus. Informuota 21,49 proc. 
vyrų, galinčių dalyvauti programoje.
4. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos fi-
nansavimo programa (SŽVPPr) skirta vyrams ir moterims 
nuo 50 iki 75 metų, tyrimus atliekant kas dvejus metus. Apie gali-
mybę dalyvauti programoje informuota 25,67 proc. galinčiųjų da-
lyvauti, kolonoskopijai atlikti nusiųsta 1,11 proc. gyventojų.
5. asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finan-
savimo programa (ŠKLPPr) skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų  
ir moterims nuo 50 iki 65 metų, paslaugas teikiant vieną kartą per 
metus. Vykdant šią programą, 2010 m. informuota 21,23 proc. as-
menų, galinčių dalyvauti programoje. 
6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžia-
gomis programa (VKDDSMPr) skirta vaikams nuo 6 iki 14 
metų; pagal ją vaikų nuolatinių krūminių dantų kramtuomieji 
paviršiai dengiami silantinėmis medžiagomis, jei tie dantys dar 
nepažeisti karieso. Vykdant šią programą, Vilniaus mieste 15,51 
proc. vaikų, galinčių dalyvauti programoje, dantys padengti silan-
tinėmis medžiagomis.

apibendrinimas
 Vilniaus mieste dirbančių gydytojų, slaugytojų, kitų medicinos spe-

cialistų skaičius lenkia Lietuvos vidurkį ir atsilieka tik nuo Kauno spe-
cialistų skaičiaus. Tačiau norint įvertinti, ar paslaugos gyventojams 
pasiekiamos, vertinamas jų prieinamumas (pvz., Teritorinės ligonių 
kasos stebi eiles paslaugoms gauti, kiek laiko reikia laukti, norint pa-
tekti pas gydytoją specialistą ir t. t.; gali būti atliekami atskiri tyrimai 
siekiant įvertinti gyventojų pasitenkinimą esama sveikatos sistema).

 Apsilankymų pas gydytojus Vilniaus mieste skaičius didesnis nei 
Lietuvos vidurkis, tačiau Vilnius atsilieka pagal paguldytų į ligoni-
nę asmenų rodiklį ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų apimtį. 
Teigti, kad daugumą gyventojų sveikatos problemų išsprendžia ambu-
latorinė grandis, negalima, tačiau tendencija daugiau paslaugų teikti / 
gauti ambulatorinėje grandyje išlieka.

 Pastebėtas vaikų, skiepijamų pagal kalendorinį grafiką, skaičiaus 
mažėjimas. Tai ateityje gali  būti padidėjusio vaikų užkrečiamumo li-
gomis ir tų ligų protrūkių priežastis. Kai kurie  tėvai neigiamai vertina 
skiepus. Vaikų ligų / šeimos gydytojai turėtų suteikti tėvams būtiną 
informaciją apie skiepijimą ir skiepus.

 Vykdant valstybės prevencines programas galima nustatyti ligas 
ankstyvosiose stadijose, išvengti galimų susirgimų ir jų komplikacijų, 
išvengti ankstyvų mirčių, taip pat sumažinti gydymuisi skirtas išlaidas. 
Nedidelės įstaigos, turinčios mažiau pacientų, aktyviau dalyvauja įgy-
vendinant šias programas. Apie paslaugos gavimą informuotų gyven-
tojų procentas nuo visų galinčiųjų gauti tą paslaugą rodo, kad Vilniaus 
mieste dar yra daug galimybių šiam skaičiui augti, t. y. gyventojams 
galėtų būti suteikta daugiau paslaugų. Svarbu retai besilankančius 
gydymo įstaigose žmones pakviesti dalyvauti programose, tam tinka 
įvairios socialinės akcijos / reklamos. Taip pat reikėtų skatinti tėvelius 
dažniau profilaktiškai tikrinti vaikų dantukus.

SVEIKATOS PRIEžIŪROS SISTEMOS RAIDA
Sveikatos priežiūros sistema – valstybės sveikatos reikalų, institucijų, sveikatinimo veiklos bei jos išteklių tvarkymo sis-
tema. Gyventojų sveikatos požiūriu svarbu įvertinti sveikatos sistemos paslaugų prieinamumą jiems. Vilniuje asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų tinklas lyginant su kitais Lietuvos miestais, gana gerai išplėtotas, todėl galima teigti, kad 
vilniečiams pasirinkimo galimybės šioje srityje yra didesnės.

45 pav. Vilniaus m. sveikatos sistemos išteklių rodikliai

eil. nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vakcina

BCG (naujagimiai)

DtaP/IPV/Hib (1 metų)

DtaP/IPV/Hib (7 metų)

MMR (2 metų)

MMR (7 metų)

HepB (naujagimiai)

Ligos

Tuberkuliozė

Difterija / stabligė, kokliušas, 

poliomielitas, hemofilija

Difterija / stabligė, kokliušas, 

poliomielitas, hemofilija

Tymai, epideminis parotitas, 

raudonukė

Tymai, epideminis parotitas, 

raudonukė

Hepatitas B

2010 m.

98,4 %

95,2 %

92,1 %

95,3 %

93,1 %

97,5 %

44 pav. Prevencinių programų įgyvendinimas Vilniaus m.
 asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2010 m. (proc.)
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DeMoGraFinė SituaCija
1. Pastaraisiais metais gyventojų skaičiaus Lietuvoje mažėjo, o Vilniuje gy-
ventojų skaičius nuo 2004 m. augo, tik 2010 m. jis šiek tiek sumažėjo.
2. Vilniuje yra mažiau vaikų ir pagyvenusių žmonių, bet daugiau darbingo 
amžiaus žmonių negu Lietuvoje.
3. 2010 m. Vilniaus mieste gimstamumas buvo ketvirtadaliu didesnis negu 
Lietuvoje, o mirtingumas – ketvirtadaliu mažesnis negu Lietuvoje.
4. Natūralus gyventojų prieaugis Vilniuje jau nuo 2008 m. yra teigiamas.
5. Vilniuje vyrų mirtingumas buvo penktadaliu didesnis nei moterų.
6. Daugiausia Vilniaus miesto gyventojų mirė nuo kraujotakos sistemos 
ligų (52,9 proc.).
7. Vilniaus mieste, kaip ir visoje šalyje, daugiausia vyrų mirė nuo plaučių ir 
priešinės liaukos piktybinių navikų, o daugiausia moterų – nuo krūties ir 
storosios žarnos piktybinių navikų.
8. Tyčiniai susižalojimai, apsinuodijimai alkoholiu ir eismo įvykiai buvo 
pagrindinės išorinių mirčių priežastys Vilniaus mieste.
9. Vilniuje tyčinių susižalojimų buvo 2 kartus, o eismo įvykių – 1,5 kartų 
mažiau negu vidutiniškai Lietuvoje.
10. Vilniuje apsinuodijimų alkoholiu skaičius buvo 1,5 kartų didesnis už 
Lietuvos vidurkį.

SVeiKatoS BŪKLė
1. 2010 m. 73 proc. Vilniaus gyventojų buvo užregistruota bent viena liga ar 
trauma, t. y. šiek tiek mažiau negu 2009 m.
2. Dažniausiai Vilniaus miesto gyventojai sirgo kvėpavimo, kraujotakos, 
virškinimo sistemos, akies ir jos priedinių organų, jungiamojo audinio ir 
griaučių raumenų sistemos ligomis.
3. Vilniaus gyventojai santykinai mažiau negu visos Lietuvos gyventojai 
sirgo kraujotakos ir jungiamojo audinio bei griaučių raumenų sistemos li-
gomis.
4. 2001–2010 m. asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis, skaičius 
nuolat didėjo.
5. Vyrai Vilniaus mieste 2010 m. susirgo priešinės liaukos (31,9 proc. naujų 
atvejų), odos (17,1 proc.), plaučių ir bronchų (8,1 proc.) piktybiniais navi-
kais.
6. Moterys Vilniaus mieste 2010 m. susirgo odos (27 proc. naujų atvejų), 
krūties (15,8 proc.), gimdos kaklelio, kūno ir gimdos (9,3 proc.) piktybi-
niais navikais.
7. Didžiausias sergamumas piktybiniais navikais pastebėtas 65 m. ir vyres-
nių žmonių amžiaus grupėje, jis beveik tris kartus didesnis už 45–64 m. 
žmonių sergamumą.
8. Asmenų, kuriems buvo užregistruota trauma ar kita išorinė priežastis 
(apsinuodijimas, nudegimas ar kt.), skaičius nuo 2008 m. Vilniaus mieste 
pradėjo mažėti, o 2010 m. Lietuvoje šis skaičius buvo didžiausias suaugu-
siųjų (nuo 18 m.) amžiaus grupėje.
9. Vilniuje užregistruojama daugiau vyrų ir moterų traumų bei apsinuodi-
jimų negu vidutiniškai užregistruojama Lietuvoje.
10. Daugiausia traumų ir apsinuodijimų patiria 0–17 m. vaikai.
11. Vilniuje sužeistųjų eismo įvykiuose skaičius sparčiai mažėjo nuo          
2005 m., o 2010 m. šis skaičius truputį padidėjo.
12. Nuo 2005 m. tiek Lietuvoje, tiek Vilniuje sumažėjo sergančiųjų kvėpa-
vimo sistemos ligomis.
13. Tiek Lietuvoje, tiek Vilniuje vaikams (0–17 m.) nustatyta apie 3 kartus 
daugiau kvėpavimo sistemos ligų negu suaugusiesiems. 
14. 0–17 m. amžiaus grupėje Vilniuje astma diagnozuota 3,6 kartų dažniau 
nei suaugusiųjų (18 m. ir vyresnių) amžiaus grupėje.
15. Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį sergamumas infekcinėmis ir parazitinė-
mis ligomis mažėja, o Vilniuje nuo 2007 m. jis didėja. 
16. Daugiausia asmenų, sergančių infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 
Vilniaus mieste buvo amžiaus grupėje iki 17 m.
17. Sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 
tiek Vilniuje, tiek Lietuvoje mažėja nuo 2005 m.
18. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų skaičius Vilniuje ir Lie-
tuvoje didėja nuo 2003 m., o Vilniuje šių sutrikimų turinčių asmenų yra 
mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje.
19. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2008 m. Vilniaus 
mieste mažėja.
20. 2010 m. Vilniuje užregistruotas vienas didžiausių sergamumų narko-
manija Lietuvoje ir didžiausias ligotumas narkomanija.
21. Vilniuje 2010 m. tarp sergančiųjų akies ir jos priedinių organų ligomis 
daugiausia buvo sergančiųjų vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės li-
gomis (26,8 proc.), hipermetropija (10,6 proc.), miopija (7,4 proc.).
22. 2010 m. daugiausia Vilniaus miesto gyventojų sirgo tokiomis virški-
nimo sistemos ligomis kaip dantų ligos (taip pat ir ėduonis) (43,7 proc.), 
gastritas ir duodenitas (10,7 proc.), stemplės ligos (7,5 proc.).

23. Nuo 2001 m. sergamumas endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apy-
kaitos ligomis tiek Lietuvoje, tiek Vilniuje išaugo 2 kartus.
24. Vilniuje 2010 m. sergantieji skydliaukės ligomis sudarė 35 proc., o ser-
gantieji cukriniu diabetu – 30 proc. visų sergančiųjų endokrininėmis, mi-
tybos ir medžiagų apykaitos ligomis.
25. Nuo 2007 m. Vilniaus mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, pastebėtas ser-
gančiųjų kraujo ir kraujodaros organų ligomis, ypač anemijomis, skaičiaus 
didėjimas.
26. 2010 m. Vilniaus mieste amžiaus grupėje iki 17 m. 29 proc. sergančiųjų 
sudarė kvėpavimo sistemos ligomis, 11 proc. – akies ir jos priedinių organų 
ligomis, 9 proc. – virškinimo sistemos ligomis, o 9,7 proc. vaikų nustatyti 
simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai.

GYVenSena
1. 2010 m. HBSC tyrimo duomenimis, daržoves kartą ar kelis kartus per 
dieną vartojo tik 22,4 proc. mokinių, vaisius – trečdalis (30,7 proc.) moki-
nių, mergaitės dažniau negu berniukai. 
2. Kai kurie vaikai kasdien renkasi mažos maistinės vertės maisto produk-
tus (greito maisto produktus, bulvių traškučius, kokakolą ir kitus gazuotus 
gėrimus, sausainius bei šokoladą).
3. PSO duomenimis, Vilniuje fiziškai aktyvių mokinių buvo tik 15,5 proc., 
iš jų 17,3 proc. berniukų ir 13,6 proc. mergaičių, penktadalis (20,8 proc.)        
11 m. mokinių, 15,0 proc. 13 m. ir tik 11,2 proc. 15 m. mokinių. 
4. Apklausos duomenimis, beveik pusė (46,9 proc.) mokinių rūkė (bent 
vieną cigaretę), iš jų kas dešimtas (10,6 proc.) apklausos dalyvis rūkė 
kiekvieną dieną.
5. Mokinių gyvensenos tyrimo duomenimis, alkoholinius gėrimus vartojo 
jau vienuolikmečiai. Net 42,6 proc. apklausoje dalyvavusių Vilniaus miesto 
mokinių buvo išgėrę tiek alkoholinių gėrimų, kad pasijuto apsvaigę. 
6. Energinius gėrimus vartojo nemažai (32,8 proc.) Vilniaus miesto 5–10 
klasių mokinių. 
7. 2010 m. duomenimis, per pastaruosius du mėnesius patyčias patyrė dau-
giau negu pusė (52,3 proc.) Vilniaus miesto mokinių, dalyvavusių apklau-
soje. Daugiau negu pusė (54 proc.) mokinių pripažino, kad per pastaruo-
sius du mėnesius yra tyčiojęsi iš kitų.

FiZinėS aPLinKoS VeiKSniai
1. 2011 m. maudymosi sezono metu tirti mikrobiologiniai kokybiniai van-
dens rodikliai atitiko higienos normas visuose oficialiuose Vilniaus m. pa-
plūdimiuose.
2. 2010 m. Bičių Korio, Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Bukčių 
vandenvietėse bendrosios geležies, mangano koncentracija viršijo higienos 
normoje 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nu-
statytas normas.
3. 2010 m. didesnis nei leidžiamas oro užterštumas kietosiomis dalelėmis 
užfiksuotas Senamiesčio oro kokybės tyrimų stotyje – 41 dieną per metus, 
o norma yra 35 dienos.

SVeiKatoS PrieŽiŪroS SiSteMoS raiDa
1. Vilniaus mieste dirbančių gydytojų, slaugytojų, kitų medicinos specialis-
tų skaičius lenkia Lietuvos vidurkį ir yra mažesnis tik už Kauno specialistų 
skaičių. 
2. Apsilankymų pas gydytojus skaičius didesnis nei Lietuvos vidurkis, o 
paguldytų į ligonines asmenų skaičius mažesnis, greitosios medicinos pa-
galbos paslaugų apimtis mažesnė. Tai rodo, kad Vilniaus miesto gyventojai 
turi daugiau galimybių lankytis ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstai-
gose. Negalima teigti, kad daugumą gyventojų sveikatos problemų išspren-
džia ambulatorinė grandis, tačiau išlieka tendencija daugiau paslaugų teik-
ti / gauti ambulatorinėje grandyje.
3. Pastebėta, kad mažėja vaikų, skiepijamų pagal kalendorinį grafiką, skai-
čius. Tai ateityje gali būti padidėjusio vaikų užkrečiamumo ligomis ir tų 
ligų protrūkių priežastis. Kai kurie tėvai neigiamai vertina skiepus. Vaikų 
ligų / šeimos gydytojai turėtų suteikti tėvams būtiną informaciją apie skie-
pijimą ir skiepus.
4. Vykdant valstybės prevencines programas galima nustatyti ligas anks-
tyvose stadijose, išvengti galimų susirgimų ir jų komplikacijų, išvengti 
ankstyvų mirčių, taip pat sumažinti gydymuisi skirtas išlaidas. Nedidelės 
įstaigos, turinčios mažiau pacientų, aktyviau dalyvauja įgyvendinant šias 
programas. Apie paslaugos gavimą informuotų gyventojų procentas nuo 
visų galinčiųjų gauti tą paslaugą rodo, kad Vilniaus mieste dar yra daug ga-
limybių šiam skaičiui augti, t. y. gyventojams galėtų būti suteikta daugiau 
paslaugų. Svarbu retai besilankančius gydymo įstaigose žmones pakviesti 
dalyvauti programose, tam tinka įvairios socialinės akcijos / reklamos. Taip 
pat reikėtų skatinti tėvelius dažniau profilaktiškai tikrinti vaikų dantukus.

VILNIAUS M. GyVENTOJų 
SVEIKATOS BŪKLĖ (FAKTAI)



Psichologinės pagalbos tarnyba

Jaunimo linija 
Budi savanoriai konsultantai

Vaikų linija 
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai

Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba) 
Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jauni-
mui. 

Pagalbos moterims linija 
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai

Vilties linija 
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai

„Vyrų krizių centras“                                                                    

„Pagalbos metantiems rūkyti linija“
Priklausomybės ligų centras

Telefono numeris

8 800 28888

116 111

8 800 77277

8 800 66366

116 123

8 689 32310            

8 605 95555
(8 5) 216 0014        

Darbo laikas

I-VII 
visą parą

I-VII 
11:00 - 21:00

I-V 
16.00 - 20.00

I-V 
10:00 - 21:00

I-VII 
visą parą

I-V
11:00 – 17:00 

I-V
8:00 – 19:00 

„Vaikų linija“

„Jaunimo linija“

„Vilties linija“

„Pagalbos moterims linija“

Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt

Registruotis ir rašyti svetainėje:
http://www.jaunimolinija.lt/internetas

Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php 
arba vilties.linija@gmail.com

Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt

Atsako per dvi dienas

Atsako per dvi dienas

Atsako per tris darbo die-
nas

Atsako per tris dienas

Emocinė parama internetu

Skambinant 
iš fiksuoto ryšio telefonų:

01 - gaisrinė
02 - policija
03 - greitoji pagalba
04 - dujų tarnyba
112 - bendras pagalbos telefonas

Skambinant 
iš BiTėS, TELE2 tinklo:

011 - gaisrinė
022 - policija
033 - greitoji pagalba
112 - bendras pagalbos telefonas

Skambinant 
iš OMNiTEL tinklo:

101 - gaisrinė
102 - policija
103 - greitoji pagalba
112 - bendras pagalbos telefonas

Skubioji pagalba

PAGALBOS TELEFONAI

Leidiniui informaciją paruošė:
Šarūnas Alasauskas, Daina Juršytė, Dovilė Jakubavičiūtė, Ina Čebotariova, Liudmila Sliaužienė, Viktorija Šadiul, Julija Meišimė.

Recenzavo:
Rita Gaidelytė

Fotografijos: 
Šarūnas Alasauskas, Laura Karpytė, Daina Juršytė, Valentina Šadiul, Vilniaus m. savivaldybė.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2011 m.

„Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras“ 
Neatidėliotina informacija apsinuodijus    +370 5 236 20 52   arba   +370 687 53378



Ligø yra tûkstanèiai, o sveikata – tik viena.

Ludwigas Borne


