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Sveikatos netolygumai  (1) 

• Skirtingos atskirų visuomenės narių galimybės būti sveikiems ir 
nevienoda ligų ir priešlaikinių mirčių rizika. 

 

• Šie skirtumai egzistuoja tiek tarp atskirų Europos šalių, tiek 
toje pačioje šalyje, tarp savivaldybių, atskirų socialinių grupių. 

 

• 1 pvz. Lytis – vidutinė vyrų gyvenimo trukmė Lietuvoje – 66,3 
m., moterų - 77,57 m. 

 

• 2 pvz. Išsilavinimas – universitetinį išsilavinimą įgiję vyrai 
gyvena keleriais metais ilgiau, negu įgiję pradinį išsilavinimą. 

 

 



Sveikatos netolygumai  (2) 

* Ministry of Health and care service of Norway 



Sveikatos netolygumams įtakos turintys veiksniai 



Pagrindinės  sveikatos netolygumų mažinimo 
priemonės 

• Ekonominių netolygumų mažinimas (pajamų didinimas) 

 

• Sveika gyvenimo pradžia ir vienodos vaikų vystymosi 
galimybės 

 

• Sveikatai palanki darbo aplinka ir darbo sąlygos 

 

• Sveikatai palanki gyventojų elgsena  

 

• Tinkamos gyvenimo sąlygos pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms 



65 m. ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai 

• Vyresnio amžiaus asmenys priskiriami prie pažeidžiamų 
visuomenės grupių, todėl jie turi potencialiai didesnę tikimybę 
patirti neigiamas sveikatos netolygumų pasekmes 

 

• Dėl geresnių gyvenimo salygų ir pagerėjusios sveikatos 
priežiūros ilgėja gyvenimo trukmė – daugėja vyresnio amžiaus 
asmenų (Europos regione) 

 

• Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės sveikatos apsaugos sistema 
susiduria su rimtais iššūkiais – tolygaus finansavimo, ligų 
prevencijos, ilgalaikės globos ir slaugos paslaugų plėtros bei 
kokybiškų paslaugų prieinamumo užtikrinimu 

 



2013 m. – 2014 m. HI su Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos 
biurais (26) atliko 65 m. ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumų 
tyrimą. 
 
 
Tyrimo tikslas - nustatyti 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų 
sveikatos netolygumus Lietuvoje. 
 
Uždaviniai: 
1.Nustatyti ir įvertinti sergamumo, ligotumo 2003-2012 m. ir 
mirtingumo 2002-2011 m. pagrindinėmis ligomis, kuriomis sirgo 65 
metų amžiaus ir vyresni asmenys, netolygumus Lietuvoje. 

 
2.Įvertinti ambulatorinių sveikatos paslaugų prieinamumo 
netolygumus 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų požiūriu. 

 
3.Nustatyti demografinių, socialinių ir ekonominių veiksnių sąsajas su 
65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų subjektyviu savo sveikatos 
vertinimu. 
  

 



65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos 
netolygumai Lietuvoje 

Sergamumo, ligotumo, 
mirtingumo analizė (1 užd.) 
 

Duomenų, gautų atlikus 
anoniminę anketinę apklausą, 
analizė (2, 3 užd.) 



Tyrimo metodika 

• Tyrimo populiacija. 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys 

 

• Analizuoti standartizuoti sergamumo, ligotumo ir mirtingumo nuo 
pagrindinių ligų rodikliai. Vertintos rodiklių kitimo tendencijos 
(tiesinė regresija), skaičiuotas standartizuotų rodiklių vidutinis 
kasmetinis procentinis kitimas  bei netolygumai tarp savivaldybių 
(kartografavimas) 

 

• Atlikta anoniminė anketinė apklausa. Surinkta analizei tinkamų 
anketų skaičius – 1786, Šilutės r. sav. surinkta 50 anketų 

 

• SPP analizuotas vertinant tik tų respondentų, kurie per 
pastaruosius 12 mėn. naudojosi ambulatorinėmis SPP, atsakymus 

 

• Subjektyvus sveikatos vertinimas analizuotas pagal socialinius, 
demografinius ir ekonominius respondentų požymius 

 



 
Sergamumo, ligotumo 
ir mirtingumo 
analizės rezultatai 

 



Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis  2003-2012 m. Šilutės r. sav. 



Sergamumas pneumonijomis 2003-2012 m. Šilutės r. 
sav. 



Ligotumas krūtinės angina 2003-2012 m. Šilutės r. 
sav. 



Ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 
2003-2012 m. Šilutės r. sav. 



Mirtingumas nuo lėtinės išeminės širdies ligos 
2002-2011 m. Šilutės r. sav. 



Moterų sergamumas pneumonijomis Lietuvoje 
2012 m. 

100 000 gyv.

473 - 1109

1109 - 1431

1431 - 1775

1775 - 2608

2608 - 5418

Didžiausias sergamumas: 

Akmenės r. – 5417,67 atv. / 100 000 gyv. 

Šilutės r. – 5317,07 atv. / 100 000 gyv. 

Šilalės r. – 3971,33 atv. / 100 000 gyv. 

  

Mažiausias sergamumas: 

Biržų r. – 473,45 atv. / 100 000 gyv. 

Utenos r. – 519,55 atv. / 100 000 gyv. 

Kelmės r. sav. – 630,59 atv. / 100 000 gyv. 

  

Lietuvoje – 1701,56 atv. /  100000 gyv. 
  

  

  

  



Vyrų sergamumas pneumonijomis Lietuvoje 
2012 m.  

100 000 gyv.

646 - 1540

1540 - 1944

1944 - 2633

2633 - 3730

3730 - 6608

Didžiausias sergamumas: 

Šilutės r. – 6607,87atv. / 100 000 gyv. 

Akmenės r. – 6294,38atv. / 100 000 gyv. 

Švenčionių r. – 5058,58atv. / 100 000 gyv. 

  

Mažiausias sergamumas: 

Biržų r. – 646,38 atv. / 100 000 gyv. 

Utenos  r. – 1114,84 atv. / 100 000 gyv. 

Anykščių r. sav. – 972,14 atv. / 100 000 

gyv. 

  

Lietuvoje –2324,75atv. / 100 000 gyv. 

  
  

  

  



Vyrų ligotumas pneumonijomis Lietuvoje 2012 m.  

100 000 gyv.

2490 - 4072

4072 - 4926

4926 - 6490

6490 - 7899

7899 - 11517

Didžiausias ligotumas: 

Skuodo r. – 11516,57atv. / 100 000 gyv. 

Šilutės r. – 10852,46atv. / 100 000 gyv. 

Akmenės r. – 10608,95atv. / 100 000 gyv. 

  

Mažiausias ligotumas: 

Biržų r. – 2490,25 atv. / 100 000 gyv. 

Anykščių  r. – 2545,55 atv. / 100 000 gyv. 

Šalčininkų r. – 2866,18 atv. / 100 000 

gyv. 

  

Lietuvoje – 5559,35atv./  100 000 gyv. 

  
  

  

  



Vyrų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių 
navikų Lietuvoje 2012 m. 

100 000 gyv.

39 - 81

81 - 137

137 - 163

163 - 223

223 - 400

  

Didžiausias mirtingumas: 

Skuodo r. –  399,39atv. / 100 000 gyv. 

Kupiškio r. – 338,80atv. / 100 000 gyv. 

Anykščių r. – 337,02  atv. / 100 000 gyv. 

  

Mažiausias mirtingumas: 

Šilutės r. sav. – 39,74 atv. / 100 000 gyv. 

Marijampolės sav. – 56,89 atv. / 100 000 

gyv. 

Molėtų r. sav. – 59,42 atv. / 100 000 gyv. 

  

Lietuvoje – 269,81 atv. /  100 000 gyv. 

  
  

  

  



65 m. ir vyresnių vyrų ir moterų mirtingumas nuo 
smegenų kraujotakos ligų Europoje 

* Eurostat duomenys 



65 m. ir vyresnių vyrų ir moterų mirtingumas 
nuo širdies ligų Europoje  

* Eurostat duomenys 



65 ir vyresnių vyrų mirtingumas nuo prostatos 
vėžio 

* Eurostat duomenys 



Pagrindiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos 
faktoriai – koreguojami veiksniai: 

• Tabako rūkymas 

 

• Nepakankamas fizinis aktyvumas 

 

• Žalingas alkoholio vartojimas 

 

• Sveikatai nepalanki mityba 



Tabako rūkymas 

• Kasmet dėl tabako rūkymo pasaulyje miršta 5,4 mln. žmonių 

 

• Rūkymas sukelia 16 lokalizacijų piktybinius navikus, lėtinį 
bronchitą, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, išeminę širdies ligą, 
infarktą, priešlaikinį gimdymą, apsigimimus, nevaisingumą ir 
kitas ligas.  



Nepakankamas fizinis aktyvumas 

Suaugusiems rekomenduojama: 

 

• Ne mažiau 150 min. per savaitę užsiimti vidutinio sunkumo 
fizine veikla 

 

Arba  

 

• Ne mažiau 75 min. per savaitę užsiimti energinga fizine veikla 

 

 

 

 

 

* PSO rekomendacijos 



Žalingas  alkoholio vartojimas 

• Kasmet dėl žalingo alkoholio vartojimo miršta 3,3 mln. žmonių  

 

• Žalingas alkoholio vartojimas sukelia daugiau kaip 200 ligų, 
tarp kurių psichikos ir elgesio sutrikimai, cirozė, kai kurių 
lokalizacijų navikai, širdies ir kraujagyslių ligos, taip pat 
smurtinius sužalojimus 

 

* PSO rekomendacijos 



Sveikatai palanki mityba 

Sveikos mitybos taisyklės: 

• Maistui vartoti kuo įvairesnių šviežių maisto produktų, domėtis jų 
sudėtimi ir rinktis tuos, kuriuose yra kuo mažiau konservantų, 
dažiklių ir saldiklių 

• Valgyti visada tuo pačiu laiku 

• Stengtis, kad dienos raciono pagrindą sudarytų grūdiniai produktai 

• Valgyti daugiau sezoninių daržovių, uogų ir vaisių, kai jie pigiausi, o 
skonis – pats geriausias 

• Pirmenybę teikti augaliniams riebalams ir tinkamai pasirinkti 
užkandžius: vaisius, riešutus ar sumuštinį su grūdėta duona ir žuvim, 
liesa mėsa ar mažiau riebiu sūriu 

• Rinktis mažiau druskos turinčius maisto produktus ir valgyti mažiau 
saldumynų 

• Kasdien išgerti 6-8 stiklines vandens 

• Nepersivalgyti, stengtis skaičiuoti kalorijas ir reguliariai sportuoti 

 

 
* Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba 



Anketinė apklausa 



Socialinės ir demografinės tyrimo 
dalyvių charakteristikos (1) 

Šilutės rajonas (proc.) Lietuva (proc.) 
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Lietuva (proc.) Šilutės rajonas (proc.) 

Socialinės ir demografinės tyrimo 
dalyvių charakteristikos (2) 
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Sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas 
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Sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo aspektai 

Sveikatos 

 paslaugų  

prieinamumas 

Komunikacinis Ekonominis Organizacinis 



Komunikacinis prieinamumas 

68,9

14,6 14,5
6,5

Taip Didelis

atstumas iki

įstaigos

Dėl sveikatos

problemų

sunku nuvykti

į gydymo

įstaigą

Didelės

išlaidos

kelionei

Ar Jūs lengvai pasiekiate sveikatos 

priežiūros įstaigą, kurioje gaunate 

paslaugas? (n = 1625, proc.) 

Asmenys, įgiję pradinį išsilavinimą 

Kaimo gyventojai 

Respondentai, kurių mėn. pajamos 1 š. n.  

yra ne didesnės už 815 Lt 

Lietuva Šilutės rajonas 

Ar Jūs lengvai pasiekiate sveikatos 

priežiūros įstaigą, kurioje gaunate 

paslaugas? (n = 50, proc.) 

56,1 

24,5 

8,2 

18,4 

Taip Didelis 

atstumas iki 

įstaigos 

Didelės išlaidos 

kelionei 

Dėl sveikatos 

problemų 

sunku nuvykti į 

gydymo įstaigą 



Organizacinis prieinamumas  
68,8 proc. respondentų Lietuvoje ir 68 proc. respondentų Šilutės r. SPP 

teikimo organizavimas tenkina arba visiškai tenkina  

* Lietuvoje moteris dažniau nei vyrus visiškai tenkino sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (p=0,003), 

Klaipėdos rajono savivaldybėje statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta.  

Ar kyla problemų registruojantis pas 

šeimos gydytoją? (proc.) 

Pvz.:  

„Lėtas darbas su kompiuteriu“ 

„Registruojama tik pirmadieniais“ 

„Reikia laukti talonų“ 

Kiek dažniausiai tenka laukti nuo registracijos iki 
patekimo pas šeimos gydytoją? (proc.) 

Lietuva 
(n=1636) 

Nekyla 62,1 

Taip, sunku prisikambinti 22,8 

Taip, reikia ilgai laukti eilėje 13,6 

Taip, didelė skambučio kaina 2,6 

Kita 0,7 

52 

39,1 

8,7 

0 

20,8 

38,5 

34 

5,9 

Visai nereikia laukti 

Iki 1 savaitės 

Daugiau nei 1 savaitę, bet trumpiau 
kaip 1 mėnesį 

Daugiau nei 1 mėnesį 

Lietuva Šilutės rajonas 



Ekonominis prieinamumas 
Ar buvo atvejų, kai aptarus diagnostikos procedūras, jų atsisakėte dėl per 
didelės paslaugų kainos? 

Lietuva Šilutės rajono 
savivaldybė 

33 proc. respondentų Lietuvoje, 34,6 proc. respondentų Klaipėdos rajone teko 
bent kartą atsisakyti diagnostikos procedūrų dėl per didelės jų kainos 

Įgiję pradinį išsilavinimą 

Asmenys, kurių mėn. pajamos 1 š. n.  ne 

didesnės kaip 815 Lt 



Subjektyvus savo 
sveikatos vertinimas 
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Subjektyvus savo sveikatos vertinimas 



Subjektyvus savo sveikatos vertinimas 
pagal demografinius veiksnius 
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Subjektyvus savo sveikatos 
vertinimas pagal socialinius veiksnius 
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Subjektyvus savo sveikatos vertinimas 
pagal ekonominius veiksnius 
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Išvados 
1. 65 m. ir vyresnių asmenų sergamumo struktūroje vyrauja infekcinės ligos, 

tuo tarpu ligotumo ir mirtingumo struktūroje dominuoja lėtinės 
neinfekcinės ligos. Būtina koreguoti veiksnius turinčius įtakos šių ligų 
atsiradimui – tabako rūkymą, žalingą alkoholio vartojimą, nepakankamą 
fizinį aktyvumą, sveikatai nepalankią mitybą. 

 

2. Didžioji dauguma (69 proc.) apklaustų 65 m. ir vyresnių asmenų 
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą vertina palankiai. 
Respondentai, kurie gyvena kaime, turi pradinį išsilavinimą, gauna 
mažesnes pajamas dažniau nei kiti susiduria su ambulatorinių sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtimis, atsirandančiomis dėl didelio 
atstumo iki gydymo įstaigos, kelionę apsunkinančios sveikatos būklės bei 
didelių kelionės išlaidų. Su finansiniais sunkumais įsigyjant diagnostikos 
procedūras dažniau nei kiti susiduria mažesnes pajamas gaunantys, 
nedirbantys bei žemesnį išsilavinimą įgiję respondentai susiduria. 

 

3. Vyresnio amžiaus asmenys nėra visiškai patenkinti savo sveikata – didžioji 
respondentų dalis (67,9 proc.) ją vertino vidutiniškai. Statistiškai reikšmingai 
dažniau savo sveikatą blogiau vertinti buvo linkę kaimo gyventojai, moterys, 
vyresni respondentai, įgiję žemesnį išsilavinimą, nedirbantys, gaunantys 
mažesnes pajamas, turintys mažiau patogumų namuose. 



Dėkojame už dėmesį! 



Kas atsakingas už kiekvieno asmens sveikatą? 

 

 



Didžiausią įtaką sveikatai turi (Lalonde, 1947): 

• Genetiniai ir biologiniai veiksniai – 20 proc. 

 

• Gyvensena ir elgsena – 50 proc. 

 

• Aplinka – 20 proc. 

 

• Sveikatos priežiūra – 10 proc. 



Kaip kiekvienas iš šių sektorių galėtų prisidėti 
prie gyventojų sveikatos?  

 

Sveikatos sektorius 

Švietimo 
sektorius 

Aplinkos  
sektorius 

Socialinės 
apsaugos  
sektorius 

 
.......... 



Kokiomis priemonėmis galėtumėte pakeisti savo 
gyvenseną, kad būtumėte sveikesni ir išvengtumėte 
lėtinių neinfekcinių ligų? 
  

 

 

 




