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1. SĄVOKOS IR TRUMPINIMAI

Pirminis sergamumas – per metus nustatytų naujų ligos atvejų (ūmių ir pirmą kartą 
gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis;

Bendrasis sergamumas – per metus užregistruotų visų ligos atvejų (naujų ir kartotinių), dėl 
kurių žmonės kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas, ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus 
santykis. Jis reiškia populiacijos suminį sergamumą visomis ligomis;

TLK-10-AM – sisteminis ligų sąrašas, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų 
klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija (naudojamas 
Lietuvoje nuo 2011 metų birželio 1 dienos);

Ligotumas (sergamumas) – asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų 
grupių, skaičius (pagal TLK kodus);

Ligotumo (sergamumo) rodiklis - asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų 
grupių, skaičius (pagal TLK kodus), tenkantis 1000 gyventojų. Lėtinių ligų išplitimui iliustruoti 
dažniausiai naudojamas ligotumo rodiklis;

Užregistruoti susirgimai – susirgimų, užregistruotų ambulatorines ar stacionarines paslaugas 
teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius (pagal TLK kodus);

Sergantys asmenys, įskaitant mirusiems užregistruotas diagnozes – asmenų, kuriems 
ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei mirties liudijimuose yra 
užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius (pagal TLK kodus).

TRUMPINIAI:

 Absoliutūs skaičiai – abs. sk.;
 Asmens sveikatos priežiūros įstaiga – ASPĮ;
 Atvejai – atv.;
 Gyventojai – gyv.;
 Kiti – kt.;
 Metai – m.;
 Paveikslėlis – pav.;
 Pavyzdžiui – pvz.;
 Procentai – proc.;
 Rajonas – raj.;
 Žiūrėti – žr.
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2. ĮVADAS

Sergamumo rodiklių reikšmių mažinimas tiek Anykščių raj., tiek visoje Lietuvoje, yra 
ypatingai svarbus veiksnys siekiant sumažinti mirtingumą nuo tam tikrų ligų. Kad sergamumas dėl 
tam tikrų ligų mažėtų, būtina stiprinti visas sveikatos priežiūros grandis, gerinti visų lygių sveikatos 
priežiūros paslaugas, taip pat lygiagrečiai didinti visuomenės sveikatos raštingumą ir kaip įmanoma 
gerinti jų gyvensenos įgūdžius, kad šie taptų kuo palankesni tiek mūsų sveikatai, tiek visai mus 
supančiai aplinkai. 

Šioje apžvalgoje pateikti demografiniai rodikliai, bendra sergamumo apžvalga Anykščių raj. 
2017-2019 m. bei sergamumo rodikliai, kurių reikšmės lyginamos su Lietuvos vidurkiu. 
Sergamumo bei sergamumo rodiklių reikšmės lyginamos ir tarp vyrų bei moterų, miesto bei kaimo 
gyventojų, įvairių amžiaus grupių. Apžvalgoje išskirti ir užregistruoti susirgimai, kurie taip pat 
išanalizuoti pagal minėtus kriterijus. 

 Sergamumas bei jo rodikliai pateikti ir tarp atskirų, tam tikrų ligų grupių pagal TLK-10-AM 
sisteminį ligų sąrašą, kurių apžvalgoje išskirta 19. Sergamumas atskiromis ligų grupėmis taip pat 
išanalizuotas pagal lytį bei gyvenamąją vietą ir 4 amžiaus grupes. Prie šių ligų grupių pateikti 
sužalojimai, sutrikimai ar kitos būklės, kurie taip pat priskiriami susirgimams. Apžvalgoje pateikti 
54 paveikslėliai ir 63 lentelės.

PASTABOS: 

 2019 m. ligotumo, užregistruotų susirgimų rodikliai nėra apskaičiuoti, nes šiuo metu 
visoje Lietuvoje yra keičiama skaičiavimo metodika;

 Gyventojų skaičius Anykščių raj. 2019 m. pateiktas remiantis išankstiniais duomenimis;
 Ligotumo ir ligotumo rodiklio duomenys apima ir sužalojimus, apsinuodijimus ir tam 

tikrus išorinių padarinių poveikius;
 Žalia rodyklė (      ) 2-6 lentelėse reiškia, kad tam tikra reikšmė pagerėjo (sumažėjo) – 

sergamumas sumažėjo, o raudona rodyklė (    ) – reikšmė pablogėjo (padidėjo) – 
sergamumas padidėjo. Šalia rodyklės esantis skaičius nurodo, kokia dalimi reikšmė 
sumažėjo/padidėjo;

 1 lentelėje žaliame fone pažymėtos reikšmės reiškia, jog gyventojų skaičius padidėjo, 
raudoname fone – jog sumažėjo;

 2-63 lentelėse, žaliame fone pažymėtos tam tikros reikšmės reiškia, jog jos sumažėjo, o 
raudoname fone – jog reikšmės padidėjo. Baltame fone esančios reikšmės reiškia, jog jos 
kito netolygiai.
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3. DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI ANYKŠČIŲ RAJONE 2017-2019 
METAIS

2017-2019 m. Anykščių raj. gyventojų skaičius sumažėjo 5,6 proc. Analizuojant gyventojų 
pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, mieste gyventojų sumažėjo 5,8 proc., o kaime – 5,5 proc. 
Minėtu laikotarpiu gyvenančių kaime buvo fiksuota daugiau. Išsamiau gyventojų skaičiaus 
pasiskirstymas ir jo pokyčiai pavaizduoti 1 pav.

1 pav. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas ir pokyčiai Anykščių raj. 2017-2019 m.

Vertinant gyventojų pasiskirstymą Anykščių raj. pagal lytį, 2017-2019 m. moterų fiksuota 
daugiau nei vyrų, tačiau abiejų lyčių gyventoju minėtu laikotarpiu mažėjo, vyrų skaičius sumažėjo 
5,3 proc, o moterų – 5,9 proc. Detaliau gyventojų pasiskirstymas pagal lytį pavaizduotas 2 pav.

2 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.
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Toliau, gyventojų pasiskirstymui Anykščių raj. pagal amžių analizuoti, buvo išskirta 19 
amžiaus grupių. Gyventojų mažėjimas 1 lentelėje, prie tam tikros amžiaus grupės, pavaizduotas 
raudoname fone, o didėjimas – žaliame fone. Skaičiai baltame fone reiškia, jog gyventojų skaičius 
toje amžiaus grupėje kito netolygiai. Detaliau gyventojų pasiskirstymas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. ir 2019 m. 
pokytis (proc.)

0 m. 199 170 168 15,6
1-4 m. 764 758 745 2,5
5-9 m. 764 784 798 4,5

10-14 m. 1017 946 919 9,6
15-19 m. 1411 1285 1194 15,4
20-24 m. 1719 1520 1380 19,7
25-29 m. 1376 1406 1394 1,3
30-34 m. 902 842 878 2,7
35-39 m. 988 918 829 16,1
40-44 m. 1371 1228 1166 15
45-49 m. 1921 1795 1694 11,8
50-54 m. 2231 2152 2077 6,9
55-59 m. 2153 2233 2279 5,9
60-64 m. 1604 1690 1737 8,3
65-69 m. 1492 1512 1499 0,5
70-74 m. 1446 1312 1294 10,5
75-79 m. 1505 1496 1427 5,2
80-84 m. 1197 1140 1133 5,4
85+ m. 939 962 991 5,5

Iš 1 lentelės matome, jog labiausiai gyventojų Anykščių raj. 2017-2019 m. padaugėjo 60-64 
m. amžiaus grupėje – 8,3 proc., o labiausiai sumažėjo 20-24 m. amžiaus grupėje – 19,7 proc. 
Vertinant apskritai, palyginus 2017 m. ir 2019 m. pokytį, gyventojų padaugėjo tik 6 amžiaus 
grupėse iš 19: 4-iose amžiaus grupėse gyventojų skaičius didėjo tolygiai, 2-ose - netolygiai. 
Analizuojant 1lentelę taip pat matome, jog 2017 m. daugiausia gyventojų buvo 50-54 m. amžiaus, o  
2018-2019 m. – 55-59 m. amžiaus. 
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4. BENDRA SERGAMUMO APŽVALGA ANYKŠČIŲ RAJONE 2017-2019 
METAIS

Anykščių raj. sergančiųjų įvairiomis ligomis skaičius 2017-2019 m. sumažėjo 5,5 proc., nuo 
19188 iki 18133 (žr. 3 pav.). 

3 pav. Sergančių įvairiomis ligomis skaičius Anykščių raj. 2017-2019 m.

Nepaisant to, kad sergančių asmenų skaičius mažėjo, 2017-2018 m. ligotumo įvairiomis 
ligomis rodiklis 1000 gyv. Anykščių raj. padidėjo 2 proc. Lyginant su rodiklio reikšme Lietuvoje, 
sergamumo įvairiomis ligomis rodiklis Anykščių raj. buvo mažesnis. Lietuvoje šis rodiklis taip pat 
padidėjo – 1,4 proc. Tad 2017-2018 m. sergamumas Anykščių raj. didėjo sparčiau (žr. 4 pav.).

4 pav. Ligotumo įvairiomis ligomis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.

Analizuojant sergamumą įvairiomis ligomis pagal lytį, pastebimas žymus skirtumas: 2017-
2019 m. sergančių įvairiomis ligomis moterų buvo daugiau nei vyrų. Tiek vyrų, tiek moterų tarpe 
susirgimų skaičius mažėjo: moterų ligotumas sumažėjo 6,5 proc., o vyrų – 4,2 proc. Detalesnis 
sergančiųjų skaičius pavaizduotas 5 pav. 
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5 pav. Sergančiųjų įvairiomis ligomis skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-
2019 m.

2017-2018 m. ligotumo įvairiomis ligomis rodiklio 1000 gyv. reikšmės taip pat buvo didesnės 
moterų tarpe (tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje). Pats sergamumas vyrų ir moterų tarpe didesnis 
buvo Lietuvoje. Ligotumo rodiklis 1000 gyv. Anykščių raj. didėjo tiek vyrų (1,8 proc.), tiek moterų 
(2,1 proc.) tarpe. Lietuvoje šis rodiklis moterų tarpe padidėjo 1,6 proc., o vyrų -  1,2 proc. Vertinant 
bendrai, tiek moterų, tiek vyrų tarpe sergamumo rodiklis augo sparčiau Anykščių raj. (žr. 6 pav.).

6 pav. Ligotumo įvairiomis ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. ir Lietuvoje 
2017-2018 m.

Analizuojant sergančiųjų įvairiomis ligomis skaičių 2017-2019 m. pagal gyvenamąją vietą, 
pastebimi skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų – pastarajame sergančiųjų įvairiomis ligomis 
fiksuojama daugiau nei mieste, tačiau abiejų grupių gyventojų susirgimų skaičius 2017-2019 m. 
mažėjo, susirgusių kaime sumažėjo 7,4 proc., o mieste – 3,5 proc. Plačiau susirgimų skaičius kaime 
ir mieste pavaizduotas 7 pav.
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7 pav. Sergančiųjų įvairiomis ligomis skaičiaus pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 
Anykščių raj. 2017-2019 m.

Kalbant apie ligotumo įvairiomis ligomis rodiklio 1000 gyv. pasiskirstymą pagal gyvenamąją 
vietą, skirtingai nei sergamumas abs. sk., tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje daugiausiai sirgo miesto 
gyventojai. 2017-2018 m. sergamumas mieste didesnis buvo Anykščių raj., o kaime – didesnis tik 
2018 m. (2017 m. sergamumas kaime buvo didesnis Lietuvoje). 2017-2018 m. ligotumo rodiklis 
Anykščių raj. didėjo  – kaime 1,6 proc., mieste – 2,3 proc., Lietuvoje atitinkamai 0,4 proc. ir 1,7 
proc. Vertinant bendrai, ligotumo rodiklis abiejose gyvenamosiose vietose 2017-2018 m. sparčiau 
augo Anykščių raj. (žr. 8 pav.).

8 pav. Ligotumo įvairiomis ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių 
raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
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Sergamumas įvairiomis ligomis abs. sk. bei ligotumo rodiklis palyginimui pagal amžių 
pateiktas 2 lentelėje. 

2 lentelė. Ligotumo ir ligotumo rodiklio pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Ligotumas (abs. ak.) Ligotumo rodiklis (1000 gyv.)

Amžiaus 
grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.

2017 m. 
ir 2019 

m. 
pokytis 
(proc.)

2017 m. 2018 m. Pokytis 
(proc.)

0 m. 96 90 83 13,5 520,33 532,54 2,3
1-4 m. 633 613 570 10 831,8 815,7 1,9
5-9 m. 762 735 771 1,2 984,5 929,2 5,6

10-14 m. 916 909 798 12,9 933,27 974,8 4,5
15-19 m. 1096 1019 942 14,1 813,06 822,11 1,1
20-24 m. 905 825 793 12,4 558,81 568,97 1,8
25-29 m. 982 902 821 14,6 705,97 644,29 8,7
30-34 m. 816 834 839 2,8 935,78 969,77 3,6
35-39 m. 755 758 721 4,5 792,24 867,77 9,5
40-44 m. 903 893 813 10 694,88 746,03 7,4
45-49 m. 1317 1278 1184 10,1 708,83 732,59 3,4
50-54 m. 1561 1592 1467 6 712,3 752,9 5,7
55-59 m. 1644 1660 1620 1,5 749,66 735,82 1,8
60-64 m. 1290 1360 1430 10,9 783,24 793,7 1,3
65-69 m. 1195 1202 1126 5,8 795,61 798,41 0,4
70-74 m. 1068 1089 1082 1,3 774,47 835,76 7,9
75-79 m. 1270 1257 1140 10,2 846,38 860,08 1,6
80-84 m. 1005 997 981 2,4 860,08 877,25 2
85+ m. 974 997 952 2,3 1024,72 1020,99 0,4

2017-2019 m. labiausiai sergančiųjų skaičius padidėjo 60-64 m. amžiaus grupėje – 10,9 proc., 
o labiausiai sumažėjo 25-29 m. amžiaus grupėje – 14,6 proc. Kalbant apie ligotumo rodiklį, jis 
labiausiai padidėjo 35-39 m. amžiaus grupėje – 9,5 proc., o labiausiai sumažėjo 25-29 m. amžiaus 
grupėje – 8,7 proc. Iš šių duomenų matome, jog geriausiai bendras sergamumas įvairiomis ligomis 
2017-2019 m. mažėjo 1-4 m., 55-59 m., 85+ m.. amžiaus grupėse, o labiausiai - 25-29 m. amžiaus 
grupėje. Deja bendras sergamumas įvairiomis ligomis labiausiai didėjo 30-34 m., 60-64 m., 70-74 
m. amžiaus grupėse.

Lyginant ligotumo rodiklio reikšmes pagal amžiaus grupes Anykščių raj. ir Lietuvoje, 
amžiaus grupė, esanti žaliame fone reiškia, jog rodiklis Anykščių raj. yra geresnės reikšmės ir rodo 
mažesnį sergamumą nei Lietuvoje 2017-2018 m., o raudoname fone – reikšmė blogesnė nei 
Lietuvos vidurkis. Baltame fone esančios amžiaus grupės rodo, jog sergamumo rodiklis Anykščių 
raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m. buvo didesnis tai Anykščių raj., tai Lietuvoje. Išsamiau ligotumo 
rodiklio reikšmės pagal amžiaus grupes Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m. pateiktos 3 
lentelėje.
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3 lentelė. Ligotumo rodiklio reikšmės pagal amžiaus grupes Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-
2018 m.

Ligotumo rodiklis (1000 gyv.) 
Anykščių raj. Ligotumo rodiklis (1000 gyv.) LietuvojeAmžiaus 

grupė 2017 m. 2018 m. Pokytis 
(proc.) 2017 m. 2018 m. Pokytis 

(proc.)
0 m. 520,33 532,54 2,3 694,99 690,9 0,6

1-4 m. 831,8 815,7 1,9 917,59 919,33 0,2
5-9 m. 984,5 929,2 5,6 930,95 916,52 1,6

10-14 m. 933,27 974,8 4,5 889,6 909,73 2,3
15-19 m. 813,06 822,11 1,1 812,06 821,16 1,1
20-24 m. 558,81 568,97 1,8 630,17 654,38 3,8
25-29 m. 705,97 644,29 8,7 698,74 695,58 0,5
30-34 m. 935,78 969,77 3,6 750,12 750,25 0,02
35-39 m. 792,24 867,77 9,5 734,95 760,91 3,5
40-44 m. 694,88 746,03 7,4 709,51 730,98 3
45-49 m. 708,83 732,59 3,4 732,84 742,57 1,3
50-54 m. 712,3 752,9 5,7 756,36 775,91 2,6
55-59 m. 749,66 735,82 1,8 808,58 809,14 0,07
60-64 m. 783,24 793,7 1,3 845,47 866,93 2,5
65-69 m. 795,61 798,41 0,4 885,51 882,35 0,4
70-74 m. 774,47 835,76 7,9 904,42 930,68 2,9
75-79 m. 846,38 860,08 1,6 925,36 934,08 0,9
80-84 m. 860,08 877,25 2 946,53 953,98 0,8
85+ m. 1024,72 1020,99 0,4 1060,6 1060,08 0,05

3 lentelėje matome, jog ligotumo rodikliai įvairiose amžiaus grupėse dažniausiai mažesni 
buvo Anykščių raj. Kalbant konkrečiau apie situaciją Anykščių raj. ir Lietuvoje, labiausiai ligotumo 
rodiklis Anykščių raj., kaip jau minėta, padidėjo 35-39 m. amžiaus grupėje – 9,5 proc., sumažėjo 
25-29 m. amžiaus grupėje – 8,7 proc., Lietuvoje atitinkamai ligotumo rodiklis labiausiai padidėjo 
20-24 m. amžiaus grupėje – 3,8 proc., o sumažėjo 5-9 m. amžiaus grupėje – 1,6 proc. Vertinant 
bendrai, ligotumas įvairiomis ligomis labiausiai didėjo 10-14 m., 20-24 m., 35-39 m., 40-44 m., 50-
54 m. ir 70-74 m. amžiaus grupėse. Sergamumo rodiklis Anykščių raj. buvo mažesnis nei Lietuvos 
vidurkis 12-oje amžiaus grupių iš 19-os.

Sergančių įvairiomis ligomis asmenų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 
Anykščių raj. 2017-2019 m. taip pat sumažėjo - 5,5 proc. - nuo 19245 iki 18192, o sergančių 
įvairiomis ligomis asmenų skaičiaus su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis rodiklis 1000 gyv. 
padidėjo 1,9 proc., nuo 783,14 iki 798,01 atv. 1000 gyv. 
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5. UŽREGISTRUOTI SUSIRGIMAI ANYKŠČIŲ RAJONE 2017-2019 
METAIS

Užregistruotų susirgimų įvairiomis ligomis Anykščių raj. 2017-2019 m. sumažėjo 3,6 proc., 
nuo 75160 iki 72478 susirgimų, tačiau minėtu laikotarpiu, jie kito netolygiai (žr. 9 pav.).

9 pav. Užregistruoti susirgimai Anykščių raj. 2017-2019 m.

Užregistruotų susirgimų skaičiaus rodiklis 1000 gyv. Anykščių raj. 2017-2018 m. buvo 
mažesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau abiejose vietovėse padidėjo: Anykščių raj. 3,1 proc., 
Lietuvoje – 3,7 proc. Detaliau minėto rodiklio pokyčiai pavaizduoti 10 pav. 

10 pav. Užregistruotų susirgimų skaičiaus rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.

HI Traumų ir nelaimingų atsitikimų informacinėje sistemoje taip pat yra išskirta 
ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ užregistruoti susirgimai. 2017-2019 m. jų taip pat 
sumažėjo – 4,8 proc. Detaliau susirgimai įvairiomis ligomis, užregistruoti ambulatorines paslaugas 
teikiančiose ASPĮ, pavaizduoti 11 pav.
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11 pav. Susirgimai, užregistruoti ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ, Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Kalbant apie užregistruotų susirgimų ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ rodiklį 1000 
gyv., jis, kaip ir bendrai užregistruoti susirgimai, didėjo tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje. 2017-
2018 m. minėtas rodiklis padidėjo taip pat abiejose vietovėse – Anykščių raj. 2,4 proc., Lietuvoje – 
4 proc., o mažesnis buvo Anykščių raj. (žr. 12 pav.).

12 pav. Susirgimų, užregistruotų ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ, rodiklis 
Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2019 m.

Analizuojant užregistruotų susirgimų skaičių pagal lytį, 2017-2019 m. užregistruotų 
susirgimų moterų tarpe 2018 m. šiek tiek padidėjo, tačiau 2019 m. vėl sumažėjo, tad lyginant 2017 
m. ir 2019 m., užregistruotų susirgimų moterų tarpe sumažėjo 3,3 proc. Užregistruotų susirgimų 
vyrų tarpe sumažėjo 4 proc. Vertinant bendrai, užregistruotų susirgimų, kaip ir bendro sergamumo 
atvejų, 2017-2019 m. daugiau buvo moterų tarpe. Detaliau užregistruotų susirgimų pasiskirstymas 
pagal lytį pavaizduotas 13 pav.
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13 pav. Užregistruotų susirgimų pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Užregistruotų susirgimų rodiklis 1000 gyv., kaip ir bendro ligotumo rodiklis Anykščių raj. 
2017-2018 m., padidėjo tiek vyrų (2,1 proc.), tiek moterų (3,9 proc.) tarpe. Nors Lietuvoje bendras 
ligotumo rodiklis padidėjo tiek vyrų, tiek moterų tarpe, užregistruotų susirgimų rodiklis padidėjo tik 
tarp moterų (35,4 proc.), vyrų tarpe jis sumažėjo (20,6 proc.). 2017-2018 m. užregistruotų susirgimų 
rodiklis 1000 gyv. Anykščių raj. taip pat didesnis buvo moterų tarpe, Lietuvoje šis rodiklis didesnis 
moterų tarpe buvo tik 2018 m. (2017 m. užregistruotų susirgimų daugiau buvo tarp vyrų). Minėtas 
rodiklis 2017-2018 m. vyrų tarpe buvo didesnis Lietuvoje, moterų tarpe 2017 m. didesnis Anykščių 
raj., o 2018 m. – Lietuvoje (žr. 14 pav.).

14 pav. Užregistruotų susirgimų rodiklio pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. ir Lietuvoje 
2017-2019 m.

Pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. užregistruotų susirgimų daugiau buvo tarp kaime 
gyvenančių žmonių, tačiau tokių užregistruotų susirgimų tiek kaime, tiek mieste minėtu laikotarpiu 
mažėjo, tik 2018 m. pastebėtas nežymus užregistruotų susirgimų, tarp gyvenančių kaime, 
padidėjimas. Užregistruotų susirgimų kaime sumažėjo 4,3 proc., o mieste – 3,2 proc. (žr. 15 pav.).
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15 pav. Užregistruotų susirgimų skaičiaus pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Užregistruotų susirgimų skaičiaus rodiklio 1000 gyv. pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 
2017-2018 m. padidėjo kaip ir bendras sergamumas - tiek kaime, tiek mieste (Anykščių raj. ir 
Lietuvoje). 2017-2018 m. užregistruotų susirgimų rodiklis didesnis buvo tarp miesto gyventojų 
(Anykščių raj. ir Lietuvoje). Minėtas rodiklis tarp gyvenančių kaime 2017-2018 m. didesnis buvo 
Lietuvoje, o tarp gyvenančių mieste – Anykščių raj. Užregistruotų susirgimų rodiklis Anykščių raj. 
tarp gyvenančių kaime padidėjo 3,3 proc., o tarp gyvenančių mieste – 2,6 proc., Lietuvoje 
atitinkamai rodiklis tarp gyvenančių kaime padidėjo 3,4 proc., tarp miesto gyventojų – 3,5 proc. 
Vertinant bendrai, užregistruotų susirgimų rodiklis tarp miesto ir kaimo gyventojų sparčiau augo 
Lietuvoje. (žr. 16 pav.).

16 pav. Užregistruotų susirgimų skaičiaus rodiklio pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 
Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
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Užregistruotų susirgimų skaičius 2017-2019 m. taip pat išanalizuotas ir pagal amžiaus grupes. 
Išsamiau užregistruoti susirgimai ir jų rodiklis pagal amžiaus grupes pavaizduoti 4 lentelėje.

4 lentelė. Užregistruotų susirgimų ir jų rodiklio pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
Anykščių raj. 2017-2019 m. 

Labiausiai užregistruotų susirgimų sumažėjo 0-17 m. amžiaus grupėje – 12 proc. (sumažėjo 
tiek susirgimų skaičius, tiek jo rodiklis), o labiausiai minėtų susirgimų padidėjo 65+ amžiaus 
grupėje (tiek susirgimų skaičius – 2,9 proc., tiek jo rodiklis – 5,2 proc.).

Palyginimui 5 lentelėje pateikta užregistruotų susirgimų rodiklio 1000 gyv. pokyčiai 2017-
2018 m. Anykščių raj ir Lietuvoje. Amžiaus grupė, esanti žaliame fone reiškia, jog rodiklis 
Anykščių raj. yra geresnės reikšmės ir rodo mažesnį sergamumą nei Lietuvoje 2017-2018 m., o 
raudoname fone – reikšmė blogesnė nei Lietuvos vidurkis (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Užregistruotų susirgimų rodiklio pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
ir Lietuvoje 2017-2018 m. 

Iš 5 lentelėje pateiktų duomenų matome, jog net 3 amžiaus grupėse iš pateiktų 4, 
užregistruotų susirgimų rodiklis Anykščių raj. buvo mažesnis nei Lietuvoje. Tačiau užregistruotų 
susirgimų rodiklis 2017-2018 m. sumažėjo tik 0-17 m. amžiaus grupėje, ir tik Anykščių raj. Visur 
kitur minėtas rodiklis didėjo (labiausiai padidėjo 65+ m. amžiaus grupėje – tiek Anykščių raj., tiek 
Lietuvoje).

Užregistruoti susirgimai (abs. ak.) Užregistruotų susirgimų rodiklis (1000 
gyv.)

Amžiaus 
grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.

2017 m. 
ir 2019 

m. 
pokytis 
(proc.)

2017m. 2018 m. Pokytis 
(proc.)

0-17 m. 13396 12788 11794 12 3865,53 3855,87 0,3
18-44 m. 13879 13534 12904 7 2065,79 2132,18 3,2
45-64 m. 21992 22237 21146 3,8 2787,5 2840,52 1,9
65+ m. 25893 26756 26634 2,9 3983,23 4191,76 5,2

Užregistruotų susirgimų rodiklis (1000 
gyv.) Anykščių raj.

Užregistruotų susirgimų rodiklis (1000 
gyv.) LietuvojeAmžiaus 

grupė 2017 m. 2018 m. Pokytis 
(proc.) 2017m. 2018 m. Pokytis 

(proc.)
0-17 m. 3865,53 3855,87 0,3 3695,4 3698,07 0,07

18-44 m. 2065,79 2132,18 3,2 2092,5 2179,54 4,2
45-64 m. 2787,5 2840,52 1,9 3051,45 3177,23 4,1
65+ m. 3983,23 4191,76 5,2 4774,59 5002,99 4,8



17

6. SERGAMUMAS ATSKIROMIS LIGŲ GRUPĖMIS ANYKŠČIŲ 
RAJONE 2017-2019 METAIS

Toliau, šioje apžvalgoje, bus analizuojamas ligotumas ir ligotumo rodiklis Anykščių raj. bei 
Lietuvoje 2017-2019 m. pagal šias pagrindines (TLK-AM-10) ligų grupes:

 A00-B99 tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos;
 C00-D48 navikai;
 D50-D89 kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais 

mechanizmais;
 E00-E90 endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos;
 F00-F99 psichikos ir elgesio sutrikimai;
 G00-G99 nervų sistemos ligos;
 H00-H59 akies ir jos priedinių organų ligos;
 H60-H95 ausies ir speninės ataugos ligos;
 I00-I99 kraujotakos sistemos ligos;
 J00-J99 kvėpavimo sistemos ligos;
 K00-K93 virškinimo sistemos ligos;
 L00-L99 odos ir poodžio ligos;
 M00-M99 jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos;
 N00-N99 lytinės ir šlapimo sistemos ligos;
 O00-O99 nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo;
 P00-P96 tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės;
 Q00-Q99 įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos;
 R00-R99 simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur;
 S00-T98 sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai.

Ligotumo ir jo rodiklio duomenys Anykščių raj. bei Lietuvoje taip pat bus analizuojami pagal 
lytį, gyvenamąją vietą bei tam tikras amžiaus grupes. Išvardintos pagrindinės ligų grupės bus 
išskaidytos į 5 (prie keleto diagnozių – į mažiau), daugiausią susirgimų atvejų sukeliančias ligas.

Tam, kad matyti sergamumo įvairiomis ligomis pokyčius Anykščių raj. 2017-2019 m. ir 
kurios ligų grupės sukelia daugiausia susirgimų atvejų, 6 lentelėje pateiktas sergamumas aukščiau 
išvardintomis ligų grupėmis Anykščių raj. 2017-2019 m. 
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6 lentelė. Sergamumas atskiromis ligų grupėmis Anykščių raj. 2017-2019 m.
Ligų grupės pagal TLK-AM-10 2017 

m.
2018 
m.

2019 
m.

2017 
m. ir 
2019 
m. 

pokytis 
(proc.)

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos (A00-B99) 1279 1327 1335 4,4
Navikai (C00-D48) 1287 1410 1360 5,7
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, 
susiję su imuniniais mechanizmais (D50-D89)

624 624 525 15,9

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos (E00-E90) 3839 3962 3467 9,7
Psichikos ir elgesio sutrikimai (F00-F99) 1635 1604 1928 17,9
Nervų sistemos ligos (G00-G99) 3223 2973 3253 0,9
Akies ir jos priedinių organų ligos (H00-H59) 3853 3786 3681 4,5
Ausies ir speninės ataugos ligos (H60-H95) 1647 1605 1602 2,7
Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) 6830 6797 5984 12,4
Kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99) 6908 6822 5892 14,7
Virškinimo sistemos ligos (K00-K93) 6395 6340 6124 4,2
Odos ir poodžio ligos (L00-L99) 1800 1724 1691 6,1
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M00-M99) 3844 3771 3835 0,2
Lytinės ir šlapimo sistemos ligos (N00-N99) 2858 2825 2530 11,5
Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo (O00-O99) 245 203 198 19,2
Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės (P00-P96) 34 34 26 23,5
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų 
anomalijos (Q00-Q99)

157 182 179 14

Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur (R00-R99)

1848 2121 2386 29,1

Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių 
padariniai (S00-T98)

3278 3212 3102 5,4

Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matome, jog tik 2-ose ligų grupėse sergamumas tolygiai 
didėjo, o 6-iose – padidėjo lyginant 2017 m. ir 2019 m. Visose kitose ligų grupėse sergamumas 
mažėjo visu nurodytu laikotarpiu arba sumažėjo lyginant 2017 m. ir 2019 m. Labiausiai 
sergamumas 2017-2019 m. išaugo R00-R99 ligų grupėje - simptomai, požymiai ir nenormalūs 
klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur (gerklės, krūtinės, pilvo, dubens 
skausmai ir kt.) – 29,1 proc., o labiausiai sumažėjo sergamumas P00-P96 ligų grupėje - tam tikros 
perinatalinio laikotarpio būklės – 23,5 proc.

Vertinant bendrai, daugiausia susirgimų 2017-2018 m. sukėlė kvėpavimo, kraujotakos ir 
virškinimo sistemos ligos, o 2019 m. šių 3 ligų grupės, pagal didžiausią susirgimų skaičių, 
eiliškumas pasikeitė, ir daugiausia susirgimų sukėlė virškinimo, kraujotakos ir kvėpavimo sistemos 
ligos.

6.1. TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS 
LIGOS (A00-B99)
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Sergamumo tam tikromis infekcinėmis ir parazitų sukeliamomis ligomis rodiklis 1000 gyv. 
2017-2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo 
(labiau – Anykščių raj.) (žr. 7 lentelę).

7 lentelė. Sergamumo A00-B99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 52,05 55,58 6,8
Lietuva 67,38 71,29 5,8

8 lentelėje pateikiama A00-B99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Visi susirgimai dėl 8 lentelėje nurodytų ligų 2017-2019 m. 
kito netolygiai. Daugiausia susirgimų visu laikotarpiu sukėlė žarnyno infekcinės ligos (pvz., 
salmoneliozė) (žr. 8 lentelę).

8 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės A00-B99 ligų grupės diapazone Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
A00-A08 žarnyno infekcinės ligos 85 130 101
A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas 
ir kolitas 66 85 73

A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės 62 55 56
A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos 34 24 26
A40-A41 sepsis 28 35 31

Vertinant susirgimus tam tikromis infekcinėmis ir parazitų sukeliamomis ligomis pagal lytį, 
2017-2019 m. minėtomis ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas jų tarpe kito netolygiai, vyrų 
tarpe taip pat. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų tam tikromis infekcinėmis ir 
parazitų sukeliamomis ligomis padidėjo 0,5 proc., vyrų – 9,6 proc. (žr. 17 pav.)

17 pav. Sergamumo A00-B99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus tam tikromis infekcinėmis ir parazitų sukeliamomis ligomis pagal 
gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime kito 
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netolygiai, o mieste – didėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 2,3 proc., 
o mieste padidėjo 13,3 proc. (žr. 18 pav.)

18 pav. Sergamumo A00-B99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas tam tikromis infekcinėmis ir parazitų sukeliamomis ligomis išanalizuotas ir 
pagal tam tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas 0-17 m. amžiaus 
grupėje padidėjo labiausiai – 40,4 proc., 45-64 m. amžiaus grupėje padidėjo 0,5 proc., 65+ m. – 2,5 
proc. Sergamumas sumažėjo tik 18-44 m. amžiaus grupėje – 20,5 proc. (žr. 9 lentelę).

9 lentelė. Sergamumo A00-B99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 292 318 410
18-44 m. 346 329 275
45-64 m. 365 360 367
65+ m. 276 320 283

6.2. NAVIKAI (C00-D48)

Sergamumo ligomis, kurias sukėlė navikai, rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis 
Lietuvoje. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo (labiau – Anykščių raj.) (žr. 10 
lentelę).

10 lentelė. Sergamumo C00-D48 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 52,37 59,06 12,8
Lietuva 70,1 71,44 1,9

11 lentelėje pateikiama C00-D48 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Visi susirgimai dėl 11 lentelėje nurodytų ligų 2017-2019 m. 
kito netolygiai, išskyrus gimdos lejomioma – šių susirgimų daugėjo ir jų buvo daugiausia visu 
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minėtu laikotarpiu. 11 lentelėje pateikti ir bendri piktybinių bei gerybinių navikų sukeltų sutrikimų 
atvejai (žr. 11 lentelę).

11 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės C00-D48 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
D25 gimdos lejomioma 145 150 157
C61 priešinės liaukos (prostatos) 141 135 143
C50 krūties 101 104 91
C43-C44 melanoma ir kiti odos 84 82 99
C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai 67 73 63
Iš viso gerybiniai navikai 600 681 653
Iš viso piktybiniai navikai 682 720 694

Vertinant susirgimus, kuriuos sukėlė navikai, pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis ligomis 
dažniau sirgo moterys. Sergamumas jų tarpe kito netolygiai, vyrų tarpe taip pat. Lyginant 2017 m. ir 
2019 m., moterų tarpe susirgimų navikų sukeliamomis ligomis padidėjo 7,8 proc., vyrų – 2,2 proc. 
(žr. 19 pav.)

19 pav. Sergamumo C00-D48 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus navikų sukeliamomis ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. 
daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste kito netolygiai. Lyginant 2017 m. 
ir 2019 m., sergamumas kaime padidėjo 5,1 proc., o mieste - 5,9 proc. (žr. 20 pav.)
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20 pav. Sergamumo C00-D48 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas navikų sukeliamomis ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas 0-17 m. amžiaus grupėje padidėjo labiausiai – 17,9 proc., 
45-64 m. amžiaus grupėje padidėjo 11,7 proc., 65+ m. – 2,4 proc. Sergamumas sumažėjo tik 18-44 
m. amžiaus grupėje – 2,3 proc. (žr. 12 lentelę).

12 lentelė. Sergamumo C00-D48 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 28 28 33
18-44 m. 176 199 172
45-64 m. 495 557 553
65+ m. 588 626 602

6.3. KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM 
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS 

MECHANIZMAIS (D50-D89)

Sergamumo kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais sutrikimais, susijusiais su 
imuniniais mechanizmais rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Tiek Anykščių 
raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo (labiau – Lietuvoje) (žr. 13 lentelę).

13 lentelė. Sergamumo D50-D89 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 25,39 26,14 3
Lietuva 25,81 28,74 11,4

14 lentelėje pateikiama D50-D89 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Geležies stokos anemija sukėlė daugiausiai susirgimų 2017-
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2019 m., tačiau tokių susirgimų mažėjo. Didėjo tik susirgimų purpura ir kitų hemoraginių būklių. 
Visi kiti susirgimai dėl 14 lentelėje nurodytų ligų 2017-2019 m. kito netolygiai (žr. 14 lentelę).

14 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės D50-D89 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
D50 geležies stokos anemija 389 377 270
D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos 41 54 48
D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės 25 27 36
D55-D59 hemolizinės anemijos 3 4 2
D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C 2 1 2

Vertinant susirgimus kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais sutrikimais, 
susijusiais su imuniniais mechanizmais pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis ligomis dažniau sirgo 
moterys. Sergamumas jų tarpe mažėjo, vyrų tarpe kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., 
moterų tarpe susirgimų kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais sutrikimais, susijusiais 
su imuniniais mechanizmais sumažėjo 22,9 proc., vyrų – 1,5 proc. (žr. 21 pav.)

21 pav. Sergamumo D50-D89 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais sutrikimais, 
susijusiais su imuniniais mechanizmais pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau susirgimų 
fiksuota kaime. Sergamumas kaime mažėjo, o mieste kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., 
sergamumas kaime sumažėjo 15,6 proc., o mieste – 17,4 proc. (žr. 22 pav.)
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22 pav. Sergamumo D50-D89 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais sutrikimais, susijusiais su 
imuniniais mechanizmais išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 
2019 m., sergamumas sumažėjo visose amžiaus grupėse: 0-17 m. 19,7 proc., 18-44 m. 23,6 proc., 
45-64 m. 18,5 proc., 65+ m. 9,9 proc. (žr. 15 lentelę).

15 lentelė. Sergamumo D50-D89 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 71 66 57
18-44 m. 123 109 94
45-64 m. 157 152 128
65+ m. 273 297 246

6.4. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS 
LIGOS (E00-E90)

Sergamumo endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-
2018 m. buvo didesnis Anykščių raj. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo (labiau 
– Lietuvoje) (žr. 16 lentelę).

16 lentelė. Sergamumo E00-E90 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 156,22 165,94 6,2
Lietuva 151,9 162,6 7

17 lentelėje pateikiama E00-E90 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Visu laikotarpiu daugiausia susirgimų sukėlė lipoproteinų 
apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos, tačiau tokių susirgimų sumažėjo. Taip pat Anykščių raj. 
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sumažėjo ir nutukusių asmenų. Visi kiti susirgimai dėl 17 lentelėje nurodytų ligų 2017-2019 m. kito 
netolygiai (žr. 17 lentelę).

17 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės E00-E90 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos 1649 1564 1095
E11 2 tipo cukrinis diabetas 764 806 727
E03 kita hipotirozė 256 252 299
E66 nutukimas 240 227 217
E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas 145 152 113

Vertinant susirgimus endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis pagal lytį, 2017-
2019 m. minėtomis ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų ir vyrų tarpe kito netolygiai. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų endokrininėmis, mitybos ir medžiagų 
apykaitos ligomis sumažėjo 11,3 proc., vyrų – 6,5 proc. (žr. 23 pav.)

23 pav. Sergamumo E00-E90 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis pagal 
gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste 
kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 8,8 proc., o mieste – 
11,2 proc. (žr. 24 pav.)
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24 pav. Sergamumo E00-E90 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis išanalizuotas ir pagal 
tam tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo 18-44 m. ir 45-64 
m. amžiaus grupėse atitinkamai 10,8 proc. ir 24,3 proc. 0-17 m. bei 65+ m. amžiaus grupėse 
susirgimų padaugėjo atitinkamai 19,3 proc. ir 1,4 proc. (žr. 18 lentelę).

18 lentelė. Sergamumo E00-E90 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 374 453 446
18-44 m. 461 440 411
45-64 m. 1699 1733 1287
65+ m. 1305 1336 1323

6.5. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (F00-F99)

Psichikos ir elgesio sutrikimų skaičiaus rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis 
Lietuvoje. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo (labiau – Lietuvoje) (žr. 19 
lentelę).

19 lentelė. Sergamumo F00-F99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 66,53 67,18 1
Lietuva 78,29 82,64 5,6

20 lentelėje pateikiama F00-F99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Visu laikotarpiu daugiausia susirgimų sukėlė demencijos, 
tačiau 2019 m. išaugo susirgimų depresijomis skaičius. Sergančių demencijomis 2017-2019 m. 
mažėjo, visi kiti susirgimai dėl 20 lentelėje nurodytų ligų 2017-2019 m. kito netolygiai (žr. 20 
lentelę).
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20 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės F00-F99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
F00-F03 demencija 295 290 253
F32-F33 depresijos 261 216 366
F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo 182 178 190
F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai 168 139 162
F20 šizofrenija 105 87 130

Vertinant psichikos ir elgesio sutrikimų pasiskirstymą pagal lytį, 2017-2019 m. minėti 
sutrikimai dažniau pasitaikė tarp moterų. Sutrikimų skaičius moterų tarpe didėjo, vyrų - kito 
netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe psichikos ir elgesio sutrikimų skaičius 
padidėjo 22,6 proc., vyrų – 11,3 proc. (žr. 25 pav.)

25 pav. Sergamumo F00-F99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant psichikos ir elgesio sutrikimų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. 
daugiau atvejų fiksuota kaime. Sutrikimų skaičius kaime kito netolygiai, o mieste didėjo. Lyginant 
2017 m. ir 2019 m., minėtų atvejų skaičius kaime padidėjo 10,4 proc., o mieste – 27,2 proc. (žr. 26 
pav.)
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26 pav. Sergamumo F00-F99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Psichikos ir elgesio sutrikimai išanalizuoti ir pagal tam tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 
m. ir 2019 m., atvejų skaičius sumažėjo tik 0-17 m. amžiaus grupėje – 5 proc., visose kitose 
amžiaus grupėse padidėjo - 18-44 m. 10,7 proc., 45-64 m. 40,9 proc., 65+ m. 15,9 proc. (žr. 21 
lentelę).

21 lentelė. Sergamumo F00-F99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 242 194 230
18-44 m. 317 304 351
45-64 m. 401 371 565
65+ m. 675 735 782

6.6. NERVŲ SISTEMOS LIGOS (G00-G99)

Sergamumo nervų sistemos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis Anykščių 
raj. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis sumažėjo (labiau – Anykščių raj.) (žr. 22 lentelę).

22 lentelė. Sergamumo G00-G99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 131,15 124,52 5,1
Lietuva 110,77 110,02 0,7

23 lentelėje pateikiama G00-G99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Visu laikotarpiu daugiausia susirgimų sukėlė nervų, nervų 
šaknelių ir rezginių sutrikimai. Iš išvardintų ligų padidėjo kitų nervų sistemos sutrikimų, visi kiti 
susirgimai dėl 23 lentelėje nurodytų ligų 2017-2019 m. kito netolygiai (žr. 23 lentelę).

23 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės G00-G99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.
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Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai 1887 1812 2043
G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai 
ir su jais susiję sindromai

285 234 263

G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė 168 190 168
G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai 110 111 135
G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos 
sutrikimai

75 78 66

Vertinant susirgimus nervų sistemos ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis ligomis 
dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų ir vyrų tarpe kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 
m., moterų tarpe susirgimų nervų sistemos ligomis sumažėjo 0,7 proc., vyrų padidėjo 3,7 proc. (žr. 
27 pav.)

27 pav. Sergamumo G00-G99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus nervų sistemos ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau 
susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 
m., sergamumas kaime padidėjo 1,8 proc., o mieste sumažėjo 0,6 proc. (žr. 28 pav.)
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28 pav. Sergamumo G00-G99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas nervų sistemos ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo 0-17 m. bei 45-64 m. amžiaus grupėse 
atitinkamai 13,7 proc. ir 0,5 proc. 18-44 m. ir 65+ m. amžiaus grupėse susirgimų nervų sistemos 
ligomis padidėjo atitinkamai 7,1 proc. ir 0,5 proc. (žr. 24 lentelę).

24 lentelė. Sergamumo G00-G99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 102 93 88
18-44 m. 616 629 660
45-64 m. 1273 1167 1267
65+ m. 1232 1084 1238

6.7. AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS (H00-H59)

Sergamumo akies ir jos priedinių organų ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo 
didesnis Lietuvoje. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo (labiau – Lietuvoje) (žr. 
25 lentelę).

25 lentelė. Sergamumo H00-H59 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 156,79 158,57 1,1
Lietuva 160,56 162,76 1,4

26 lentelėje pateikiama H00-H59 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Susirgimai akies ir jos priedinių organų ligomis visu 
laikotarpiu kito labai skirtingai: 2017-2018 m. daugiausia susirgimų sukėlė glaukoma, 2019 m. – 
senatvinė ir kitos kataraktos. Pastarųjų sutrikimų 2017-2019 m. padaugėjo, kaip ir hipermetropijos 
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bei vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligų. Iš išvardintų ligų sumažėjo tik glaukomos atvejų, 
susirgimai miopijomis kito netolygiai (žr. 26 lentelę).

26 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės H00-H59 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
H40-H42 glaukoma 873 844 761
H52.1 miopija (trumparegystė) 706 814 751
H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos 700 760 872
H52.0 hipermetropija (toliaregystė) 585 749 849
H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos 569 636 708

Vertinant susirgimus akies ir jos priedinių organų ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis 
ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų tarpe kito netolygiai, vyrų – mažėjo. Lyginant 
2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų akies ir jos priedinių organų ligomis sumažėjo 2,8 proc., 
vyrų – 7,3 proc. (žr. 29 pav.)

29 pav. Sergamumo H00-H59 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus akies ir jos priedinių organų ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2018 
m. daugiau susirgimų fiksuota kaime, o 2019 m. - mieste. Sergamumas kaime ir mieste mažėjo. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 6,1 proc., o mieste – 3,4 proc. (žr. 30 
pav.)
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30 pav. Sergamumo H00-H59 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas akies ir jos priedinių organų ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus 
grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo visose amžiaus grupėse, 0-17 m. bei 
45-64 m. mažėjo tolygiai. 0-17 m. amžiaus grupėje sergamumas sumažėjo 2,9 proc., 18-44 m. – 
11,3 proc., 45-64 m. – 5,3 proc., 65+ m. – 2,3 proc. (žr. 27 lentelę).

27 lentelė. Sergamumo H00-H59 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 622 609 604
18-44 m. 514 517 456
45-64 m. 1114 1099 1055
65+ m. 1603 1561 1566

6.8. AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS (H60-H95)

Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo 
didesnis Anykščių raj. Tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje šis rodiklis padidėjo (labiau – Lietuvoje) 
(žr. 28 lentelę).

28 lentelė. Sergamumo H60-H95 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 67,02 67,22 0,3
Lietuva 64,42 66,03 2,5

29 lentelėje pateikiama H60-H95 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. Susirgimai ausies ir speninės ataugos ligomis visu laikotarpiu 
kito labai skirtingai: 2017 m. daugiausia susirgimų sukėlė vidinės ausies ligos, 2018-2019 m. 
klausos nervo pažeidimai. Iš lentelėje išvardintų ligų sumažėjo tik vidinės ausies ligų, visų kitų 
susirgimų padaugėjo (žr. 29 lentelę).
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29 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės H60-H95 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
H80-H83 vidinės ausies ligos 476 382 430
H93.3 klausos nervo pažeidimai 451 456 513
H60-H62 išorinės ausies ligos 330 378 340
H90-H91 kurtumas ir prikurtimai 254 272 287
H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas 119 150 147

Vertinant susirgimus ausies ir speninės ataugos ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis 
ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų ir vyrų tarpe kito netolygiai. Lyginant 2017 m. 
ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų akies ir jos priedinių organų ligomis sumažėjo 5,3 proc., vyrų 
tarpe padidėjo 1,5 proc. (žr. 31 pav.)

31 pav. Sergamumo H60-H95 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus ausies ir speninės ataugos ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017 m. 
daugiau susirgimų fiksuota kaime, o 2018-2019 m. - mieste. Sergamumas kaime mažėjo, o mieste 
kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 5,5 proc., o mieste – 0,1 
proc. (žr. 32 pav.)
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32 pav. Sergamumo H60-H95 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas akies ir jos priedinių organų ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus 
grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas padidėjo tik 65+ m. amžiaus grupėje – 7,4 proc., 
o visose kitose sumažėjo: 0,17 m. 13,7 proc., 18-44 m. 6,9 proc., 45-64 m. 7,7 proc. (žr. 30 lentelę).

30 lentelė. Sergamumo H60-H95 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 241 222 208
18-44 m. 233 246 217
45-64 m. 547 502 505
65+ m. 626 635 672

6.9. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (I00-I99)

Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis 
Anykščių raj. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. padidėjo, o Lietuvoje sumažėjo. (žr. 31 
lentelę).

31 lentelė. Sergamumo I00-I99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 277,94 284,69 2,4
Lietuva 247,73 246,69 0,002

32 lentelėje pateikiama I00-I99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. 2017-2019 m. daugiausiai susirgimų fiksuota hipertenzinėmis 
ligomis. Iš lentelėje pateiktų ligų sumažėjo tik krūtinės anginos ir širdies nepakankamumo atvejų, 
visi kiti susirgimai kito netolygiai (žr. 32 lentelę).
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32 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės I00-I99 ligų grupės diapazone Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
I10-I15 hipertenzinės ligos 5536 5555 4600
I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos 1425 1508 1270
I20 krūtinės angina 1244 1125 1049
I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos 1172 1177 1158
I50 širdies nepakankamumas 823 798 765

Vertinant susirgimus kraujotakos sistemos ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis 
ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų tarpe mažėjo, o vyrų tarpe kito netolygiai. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų kraujotakos sistemos ligomis sumažėjo 14,7 
proc., vyrų tarpe - 8,3 proc. (žr. 33 pav.)

33 pav. Sergamumo I00-I99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus kraujotakos sistemos ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. 
daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 
m., sergamumas kaime sumažėjo 13,2 proc., o mieste – 11,8 proc. (žr. 34 pav.)
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34 pav. Sergamumo I00-I99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo visose amžiaus grupėse: 0-17 m. – 26,7 proc., 
18-44 m. – 11,8 proc., 45-64 m. – 13,2 proc., 65+ m. – 11,7 proc. Net 3 amžiaus grupėse 
sergamumas kraujotakos sistemos ligomis mažėjo tolygiai (žr. 33 lentelę).

33 lentelė. Sergamumo I00-I99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 75 63 55
18-44 m. 416 395 367
45-64 m. 2269 2293 1969
65+ m. 4070 4046 3593

6.10. KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS (J00-J99)

Sergamumo kvėpavimo sistemos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis 
Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje padidėjo (labiau – Lietuvoje). (žr. 
34 lentelę).

34 lentelė. Sergamumo J00-J99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 281,11 285,73 1,6
Lietuva 311,05 324,04 4,2

35 lentelėje pateikiama J00-J99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. 2017-2019 m. daugiausiai susirgimų fiksuota ūminėmis 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Visi lentelėje pateikti susirgimai, lyginant 2017 m. ir 2019 
m., sumažėjo, 3 iš 5 mažėjo tolygiai (žr. 35 lentelę).
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35 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės J00-J99 ligų grupės diapazone Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 4660 4380 3940
J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos 1752 1734 1275
J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos 606 577 537
J12-J18 pneumonijos 509 520 413
J45-J46 astma, astminė būklė 449 498 408

Vertinant susirgimus kvėpavimo sistemos ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis 
ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų ir vyrų tarpe mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 
m., moterų tarpe susirgimų kvėpavimo sistemos ligomis sumažėjo 15,7 proc., vyrų tarpe – 13,5 proc. 
(žr. 35 pav.)

35 pav. Sergamumo J00-J99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus kvėpavimo sistemos ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. 
daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 
m., sergamumas kaime sumažėjo 15,9 proc., o mieste – 13,4 proc. (žr. 36 pav.).
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36 pav. Sergamumo J00-J99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo visose amžiaus grupėse: 0-17 m. – 18 proc., 
18-44 m. – 14,7 proc., 45-64 m. – 11,3 proc., 65+ m. – 12,7 proc. 0-44 m. amžiaus grupėje 
sergamumas kraujotakos sistemos ligomis mažėjo tolygiai (žr. 36 lentelę).

36 lentelė. Sergamumo J00-J99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 2336 2137 1915
18-44 m. 1791 1765 1527
45-64 m. 1609 1640 1427
65+ m. 1172 1280 1023

6.11. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (K00-K93)

Sergamumo virškinimo sistemos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis 
Anykščių raj. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje padidėjo (labiau – Lietuvoje). 
(žr. 37 lentelę).

37 lentelė. Sergamumo K00-K93 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 260,23 265,54 2
Lietuva 203,71 209,22 2,7

38 lentelėje pateikiama K00-K93 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. 2017-2019 m. daugiausiai susirgimų fiksuota dantų ligomis. 
Visi lentelėje pateikti susirgimai, lyginant 2017 m. ir 2019 m., sumažėjo, 2 iš 5 mažėjo tolygiai (žr. 
38 lentelę).
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38 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės K00-K93 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
K00-K08 dantų ligos 4499 4482 4344
K20-K23 stemplės ligos 548 552 483
K29 gastritas ir duodenitas 508 582 537
K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos ligos

363 372 305

K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos 356 327 292

Vertinant susirgimus virškinimo sistemos ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis ligomis 
dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų tarpe kito netolygiai, vyrų tarpe mažėjo. Lyginant 2017 
m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų virškinimo sistemos ligomis sumažėjo 4,9 proc., vyrų tarpe – 
3,4 proc. (žr. 37 pav.)

37 pav. Sergamumo K00-K93 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus virškinimo sistemos ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. 
daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime mažėjo, o mieste kito netolygiai. Lyginant 
2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 7,8 proc., o mieste padidėjo 0,3 proc. (žr. 38 pav.)
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38 pav. Sergamumo K00-K93 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo 0-17 m. amžiaus grupėje – 14,6 proc. bei 18-
44 m. – 7,2 proc., o padidėjo 45-64 m. amžiaus grupėje – 5,5 proc., 65+ m. – 1,5 proc. (žr. 39 
lentelę).

39 lentelė. Sergamumo K00-K93 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 1880 1767 1606
18-44 m. 1496 1453 1389
45-64 m. 1633 1733 1722
65+ m. 1386 1387 1407

6.12. ODOS IR POODŽIO LIGOS (L00-L99)

Sergamumo odos ir poodžio ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis 
Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. sumažėjo, o Lietuvoje padidėjo. (žr. 40 lentelę).

40 lentelė. Sergamumo L00-L99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 73,25 72,21 1,4
Lietuva 94,4 95,48 1,1

41 lentelėje pateikiama L00-L99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. 2017-2019 m. daugiausiai susirgimų fiksuota odos ir 
poodinių audinių infekcijomis. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., 2 iš 3 sursirgimų mažėjo tolygiai (žr. 
41 lentelę).
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41 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės L00-L99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos 410 377 331
L40 psoriazė 203 194 205
L20 atopinis dermatitas 132 125 107

Vertinant susirgimus odos ir poodžio ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. minėtomis ligomis 
dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų tarpe kito netolygiai, vyrų tarpe mažėjo. Lyginant 2017 
m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų odos ir poodžio ligomis sumažėjo 2,4 proc., vyrų tarpe – 10,6 
proc. (žr. 39 pav.)

39 pav. Sergamumo L00-L99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus odos ir poodžio ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-2018 m. daugiau 
susirgimų fiksuota kaime, o 2019 m. - mieste. Sergamumas kaime mažėjo, o mieste kito netolygiai. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 12,6 proc., o mieste padidėjo 0,6 proc. 
(žr. 40 pav.)

40 pav. Sergamumo L00-L99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.



42

Sergamumas odos ir poodžio ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus grupes. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo 3 amžiaus grupėse: 0-17 m. – 16,7 proc., 18-
44 m. – 11,1 proc., 45-64 m. – 4,3 proc. 65+ m. amžiaus grupėje sergamumas padidėjo 7,9 proc. (žr. 
42 lentelę).

42 lentelė. Sergamumo L00-L99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 420 379 350
18-44 m. 467 468 415
45-64 m. 485 470 464
65+ m. 428 407 462

6.13. JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS 
(M00-M99)

Sergamumo jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 
m. buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje padidėjo (labiau 
– Lietuvoje) (žr. 43 lentelę).

43 lentelė. Sergamumo M00-M99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 156,43 157,94 1
Lietuva 190,36 199,12 4,6

44 lentelėje pateikiama M00-M99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. 2017-2019 m. daugiausiai susirgimų fiksuota kitomis 
artropatijomis. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., 3 iš 5 susirgimų padaugėjo (žr. 44 lentelę).

44 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės M00-M99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos 935 988 958
M54 dorsalgija 885 934 929
M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos 872 895 1177
M60-M79 minkštųjų audinių ligos 870 772 759
M17 gonartrozė 410 361 364

Vertinant susirgimus jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis pagal lytį, 2017-2019 
m. minėtomis ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų tarpe kito netolygiai, vyrų tarpe 
mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų jungiamojo audinio ir raumenų bei 
skeleto ligomis padidėjo 2,2 proc., vyrų tarpe sumažėjo 3,7 proc. (žr. 41 pav.)
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41 pav. Sergamumo M00-M99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis pagal gyvenamąją 
vietą, 2017-2019 m. daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime mažėjo, o mieste kito 
netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 0,9 proc., o mieste padidėjo 
0,2 proc. (žr. 42 pav.)

42 pav. Sergamumo M00-M99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis išanalizuotas ir pagal tam 
tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo 3 amžiaus grupėse: 0-
17 m. – 12,7 proc., 45-64 m. – 0,3 proc. 65+ m. – 1,3 proc. 18-44 m. amžiaus grupėje sergamumas 
padidėjo 6,1 proc. (žr. 45 lentelę).
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45 lentelė. Sergamumo M00-M99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 284 260 248
18-44 m. 774 788 821
45-64 m. 1576 1542 1572
65+ m. 1210 1181 1194

6.14. LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS (N00-N99)

Sergamumo lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. 
buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje padidėjo (labiau – 
Lietuvoje) (žr. 46 lentelę).

46 lentelė. Sergamumo N00-N99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 116,3 118,32 1,7
Lietuva 134,79 139,21 3,3

47 lentelėje pateikiama N00-N99 ligų grupei priklausančios ligos, kurios Anykščių raj. 2017-
2019 m. sukėlė daugiausia susirgimų. 2017-2018 m. daugiausiai susirgimų fiksuota kitomis šlapimo 
sistemos ligomis, o 2019 m. jas aplenkė priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos atvejai. Net 4 iš 5 
lentelėje išvardintų susirgimų mažėjo tolygiai, o lyginant 2017 m. ir 2019 m., visi išvardinti 
susirgimai sumažėjo (žr. 47 lentelę).

47 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės N00-N99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos 663 640 606
N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija 623 617 618
N60-N64 krūties ligos 338 330 307
N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su 
moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu

294 274 245

N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos 204 157 153

Vertinant susirgimus lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis pagal lytį, 2017-2019 m. 
minėtomis ligomis dažniau sirgo moterys. Sergamumas moterų tarpe mažėjo, o vyrų tarpe kito 
netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe susirgimų lytinėmis ir šlapimo sistemos 
ligomis sumažėjo 17 proc., vyrų tarpe – 0,5 proc. (žr. 43 pav.)
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43 pav. Sergamumo N00-N99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis pagal gyvenamąją vietą, 2017-
2019 m. daugiau susirgimų fiksuota kaime. Sergamumas kaime kito netolygiai, o mieste mažėjo. 
Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 11,8 proc., o mieste – 11,9 proc. (žr. 44 
pav.)

44 pav. Sergamumo N00-N99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sergamumas lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis išanalizuotas ir pagal tam tikras amžiaus 
grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas sumažėjo 3 amžiaus grupėse: 0-17 m. – 14,6 
proc., 18-44 m. – 25,6 proc., 45-64 m. – 14 proc. Deja sergamumas padidėjo 65+ m. amžiaus 
grupėje – 1,4 proc. (žr. 48 lentelę).
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48 lentelė. Sergamumo N00-N99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 103 106 88
18-44 m. 728 679 542
45-64 m. 1009 967 868
65+ m. 1018 1073 1032

6.15. NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO 
(O00-O99)

Susirgimų, susijusių su nėštumu, gimdymu ir laikotarpiu po gimdymo, rodiklis 1000 gyv. 
2017-2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 
sumažėjo (labiau – Anykščių raj.) (žr. 49 lentelę).

49 lentelė. Sergamumo O00-O99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 9,97 8,5 14,7
Lietuva 14,93 14,5 2,9

50 lentelėje pateikiami O00-O99 ligų grupei priklausantys sutrikimai, kurie Anykščių raj. 
2017-2019 m. sudarė daugiausia atvejų. 2017-2019 m. daugiausiai fiksuota vienvaisių savaiminio 
gimdymo atvejų. Net 4 iš 5 lentelėje išvardintų sutrikimų mažėjo tolygiai, o lyginant 2017 m. ir 
2019 m., visi išvardinti sutrikimai sumažėjo (žr. 50 lentelę).

50 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės O00-O99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
O80 vienvaisis savaiminis gimdymas 117 104 95
O60-O75 gimdymo komplikacijos 96 96 88
O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur 48 40 31
O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu 47 18 27
O81-O84 kitas gimdymas 30 27 23

Vertinanti susirgimus, susijusius su nėštumu, gimdymu ir laikotarpiu po gimdymo galime tik 
moterų tarpe. 2017-2019 m. šių sutrikimų mažėjo, lyginant 2017 m. ir 2019 m., jų sumažėjo 19,2 
proc. (žr. 45 pav.)
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45 pav. Sergamumo O00-O99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant susirgimus, susijusius su nėštumu, gimdymu ir laikotarpiu po gimdymo pagal 
gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau susirgimų fiksuota kaime. Šių sutrikimų kaime mažėjo, o 
mieste kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sergamumas kaime sumažėjo 25,5 proc., o 
mieste – 9,8 proc. (žr. 46 pav.)

46 pav. Sergamumo O00-O99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Susirgimai, susiję su nėštumu, gimdymu ir laikotarpiu po gimdymo, išanalizuoti ir pagal tam 
tikras amžiaus grupes. 2017-2019 m. sutrikimų skaičius sumažėjo visose amžiaus grupėse: 0-17 m. 
– 80 proc., 18-44 m. – 17,3 proc., 45-64 m. – 50 proc., 65+ m. – 100 proc. (žr. 51 lentelę).
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51 lentelė. Sergamumo O00-O99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 5 3 1
18-44 m. 237 199 196
45-64 m. 2 1 1
65+ m. 1 - -

6.16. TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS (P00-
P96)

Susirgimų, susijusių su tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis, rodiklis 1000 gyv. 
2017-2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. padidėjo, o 
Lietuvoje sumažėjo (žr. 52 lentelę).

52 lentelė. Sergamumo P00-P96 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 1,38 1,42 2,9
Lietuva 3,52 3,5 0,6

53 lentelėje pateikiami P00-P96 ligų grupei priklausantys sutrikimai, kurie Anykščių raj. 
2017-2019 m. sudarė daugiausia atvejų, šiuo atveju lentelėje išskirtas tik 1 sutrikimas, kurio atvejų 
minėtu laikotarpiu sumažėjo. (žr. 53 lentelę).

53 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės P00-P96 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio 
kūno masės, neklasifikuojamos kitur

11 9 5

Vertinanti sutrikimus, susijusius su tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis, pagal lytį, 
2017-2019 m. minėti atvejai dažniau buvo registruoti berniukų tarpe. Čia sutrikimų mažėjo, o 
mergaičių tarpe jie kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., mergaičių tarpe sutrikimų, 
susijusių su tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis, padidėjo 10 proc., berniukų tarpe 
sumažėjo 37,5 proc. (žr. 47 pav.)
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47 pav. Sergamumo P00-P96 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant sutrikimus, susijusius su tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis, pagal 
gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau sutrikimų fiksuota kaime. Sutrikimų skaičius kaime kito 
netolygiai, o mieste mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., atvejų skaičius kaime sumažėjo 22,2 
proc., o mieste – 31,3 proc. (žr. 48 pav.)

48 pav. Sergamumo P00-P96 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sutrikimus, susijusius su tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis, analizuoti galima tik 
pagal 1 amžiaus grupę – 0-17 m. amžiaus, tad vertinat atvejų skaičiaus pokytį šioje amžiaus grupėje, 
jų sumažėjo 23,5 proc. (žr. 54 lentelę).

54 lentelė. Sergamumo P00-P96 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 34 34 26
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6.17. ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR 
CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS (Q00-Q99)

Įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų rodiklis 1000 gyv. 2017-
2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. padidėjo, o Lietuvoje 
sumažėjo (žr. 55 lentelę).

55 lentelė. Sergamumo Q00-Q99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 6,39 7,62 19,3
Lietuva 19,03 18,99 0,2

56 lentelėje pateikiama Q00-Q99 ligų grupei priklausantys sutrikimai, kurie Anykščių raj. 
2017-2019 m. sukėlė daugiausia atvejų. Minėtu laikotarpiu daugiausiai susirgimų fiksuota 
įgimtomis kraujo apytakos sistemos formavimosi ydomis. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sumažėjo 
tik 1 ligų grupės atvejų. (žr. 56 lentelę).

56 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės Q00-Q99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos 52 63 60
Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi 
ydos ir deformacijos

48 58 55

Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos 11 11 13
Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos 9 14 7
Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido formavimosi ydos 8 8 10

Vertinant įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų pasiskirstymą 
pagal lytį, 2017 m. minėti sutrikimai dažniau pasitaikė moterų tarpe, o 2018-2019 m. – vyrų. 
Sutrikimų skaičius moterų ir vyrų tarpe kito netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe 
įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų atvejų padidėjo 7,5 proc., vyrų 
tarpe – 20,8 proc. (žr. 49 pav.)

49 pav. Sergamumo Q00-Q99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.



51

94 92 9561 89 84
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2017 m. 2018 m. 2019 m.

Kaimas

Miestas

Lyginant įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų pasiskirstymą pagal 
gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau atvejų fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste kito 
netolygiai. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., atvejų skaičius kaime padidėjo 1,1 proc., o mieste – 37,7 
proc. (žr. 50 pav.)

50 pav. Sergamumo Q00-Q99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų pasiskirstymas išanalizuotas 
ir pagal tam tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sutrikimų skaičius sumažėjo 2 
amžiaus grupėse: 18-44 m. – 9,8 proc. ir 45-64 m. – 35,3 proc. Deja atvejų padaugėjo 0-17 m. ir 
65+ m. amžiaus grupėse, atitinkamai 25,8 proc. ir 350 proc. (žr. 57 lentelę).

57 lentelė. Sergamumo Q00-Q99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 97 122 122
18-44 m. 41 31 37
45-64 m. 17 20 11
65+ m. 2 9 9

6.18. SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI 
LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR 

(R00-R99)

Simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, 
rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. 
ir Lietuvoje padidėjo (labiau – Anykščių raj.) (žr. 58 lentelę).

58 lentelė. Sergamumo R00-R99 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 75,2 88,84 18,1
Lietuva 113,54 124,68 11,14
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59 lentelėje pateikiama R00-R99 ligų grupei priklausantys sutrikimai, kurie Anykščių raj. 
2017-2019 m. sukėlė daugiausia atvejų. Minėtu laikotarpiu daugiausiai fiksuota pilvo ir dubens 
skausmo atvejų, kurie tolygiai didėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., sumažėjo tik 1 ligų grupės 
atvejų. (žr. 59 lentelę).

59 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės R00-R99 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
R10 pilvo ir dubens skausmas 320 417 469
R07 gerklės ir krūtinės skausmas 68 64 102
R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija 36 24 11
R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje 29 41 55
R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys - 1 2

Vertinant simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, 
neklasifikuojamų kitur pasiskirstymą pagal lytį, 2017-2019 m. minėti sutrikimai dažniau pasitaikė 
moterų tarpe. Sutrikimų skaičius moterų ir vyrų tarpe didėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų 
tarpe simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur 
padidėjo 35 proc., vyrų tarpe – 21 proc. (žr. 51 pav.).

51 pav. Sergamumo R00-R99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, 
neklasifikuojamų kitur pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau atvejų 
fiksuota kaime. Sergamumas kaime ir mieste didėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., atvejų skaičius 
kaime padidėjo 32,8 proc., o mieste – 25,5 proc. (žr. 52 pav.)
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52 pav. Sergamumo R00-R99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami 
kitur išanalizuoti ir pagal tam tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., atvejų skaičius 
sumažėjo tik 1 amžiaus grupėje: 0-17 m. – 2,3 proc., o visose kitose padidėjo: 18-44 m. – 49,8 proc., 
45-64 m. – 39,4 proc., 65+ m. – 45,8 proc. (žr. 60 lentelę).

60 lentelė. Sergamumo R00-R99 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 622 642 608
18-44 m. 279 347 418
45-64 m. 325 366 453
65+ m. 622 766 907

6.19. SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ 
POVEIKIŲ PADARINIAI (S00-T98)

Sužalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis 1000 gyv. 2017-
2018 m. buvo didesnis Lietuvoje. Minėtu laikotarpiu rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje padidėjo 
(labiau – Lietuvoje) (žr. 61 lentelę).

61 lentelė. Sergamumo S00-T98 ligų grupėmis rodiklis Anykščių raj. ir Lietuvoje 2017-2018 m.
Ligotumo rodiklis 1000 gyv. 2017 m. 2018 m. Pokytis (proc.)
Anykščių raj. 133,39 134,53 0,9
Lietuva 142,41 145,39 2,1

62 lentelėje pateikiama S00-T98 ligų grupei priklausantys sutrikimai, kurie Anykščių raj. 
2017-2019 m. sukėlė daugiausia atvejų. Minėtu laikotarpiu daugiausiai fiksuota žaizdų atvejų, kurie 
tolygiai mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., padidėjo tik 1 ligų grupės atvejų. (žr. 62 lentelę).
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62 lentelė. Daugiausia susirgimų sukėlusios ligų grupės S00-T98 ligų grupės diapazone Anykščių 
raj. 2017-2019 m.

Ligų grupė su TLK-10-AM kodu 2017 m. 2018 m. 2019 m.
S41, S51, S61 žaizdos 328 307 301
S01 galvos žaizda 191 182 222
S71, S81, S91 žaizdos 176 208 154
S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo 
dalies lūžis

148 108 104

T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių 
padariniai

137 123 117

Vertinant sužalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių pasiskirstymą 
pagal lytį, 2017-2019 m. minėti sutrikimai dažniau pasitaikė vyrų tarpe. Sutrikimų skaičius moterų 
ir vyrų tarpe mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., moterų tarpe sužalojimų, apsinuodijimų ir tam 
tikrų išorinių poveikių padarinių sumažėjo 4,9 proc., vyrų tarpe – 5,7 proc. (žr. 53 pav.).

53 pav. Sergamumo S00-T98 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių raj. 2017-2019 m.

Lyginant sužalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių pasiskirstymą 
pagal gyvenamąją vietą, 2017-2019 m. daugiau tokių atvejų fiksuota kaime. Sutrikimų kaime ir 
mieste mažėjo. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., atvejų skaičius kaime sumažėjo 5,9 proc., o mieste – 
4,6 proc. (žr. 54 pav.).
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54 pav. Sergamumo S00-T98 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikrų išorinių poveikių padariniai išanalizuoti ir pagal tam 
tikras amžiaus grupes. Lyginant 2017 m. ir 2019 m., atvejų skaičius sumažėjo visose amžiaus 
grupėse: 0-17 m. – 6,1 proc., 18-44 m. – 7 proc., 45-64 m. – 5,9 proc., 65+ m. – 1,3 proc. (žr. 63 
lentelę).

63 lentelė. Sergamumo S00-T98 ligų grupėmis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių raj. 
2017-2019 m.

Amžiaus grupė 2017 m. 2018 m. 2019 m.
0-17 m. 578 564 543
18-44 m. 1078 1000 1003
45-64 m. 981 986 923
65+ m. 641 662 633
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7. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Apžvelgus visą pateiktą informaciją apie sergamumą bei išanalizavus jo pasiskirstymą pagal 
lytį, gyvenamąją vietą bei amžiaus grupes, parengtos tokios išvados ir rekomendacijos:

IŠVADOS:

1. 2017-2019 m. Anykščių raj. gyventojų skaičius sumažėjo 5,6 proc.; 
2. 2017-2019 m. Anykščių raj. gyvenančių mieste sumažėjo 5,8 proc., kaime – 5,5 proc. 

Minėtu laikotarpiu, daugiau gyventojų fiksuota kaime; 
3. 2017-2019 m. Anykščių raj. moterų sumažėjo 5,9 proc., vyrų – 5,3 proc. Minėtu 

laikotarpiu daugiau gyventojų buvo moteriškos lyties;
4. 2017-2019 m. Anykščių raj. labiausiai sumažėjo gyventojų, priklausančių 20-24 m. 

amžiaus grupei (19,7 proc.), o labiausiai padaugėjo priklausančių 60-64 m. amžiaus grupei (8,3 
proc.). 2017 m. daugiausiai gyventojų buvo 50-54 m., o 2018-2019 m. – 55-59 m. amžiaus;

5. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergančių įvairiomis ligomis skaičius sumažėjo 5,5 proc. o 
sergamumo įvairiomis ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. padidėjo 2 proc. Lyginant su 
Lietuvos vidurkiu, Anykščių raj. sergamumo rodiklis buvo mažesnis;

6. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergančių moterų buvo daugiau. Sergančių įvairiomis ligomis 
skaičius jų tarpe sumažėjo 6,5 proc., vyrų tarpe sumažėjo 4,2 proc. Kalbant apie sergamumo 
įvairiomis ligomis rodiklį 1000 gyv., 2017-2018 m. reikšmės buvo didesnės moterų tarpe (tiek 
Anykščių raj., tiek Lietuvoje). Minėtas rodiklis moterų tarpe padidėjo 2,1 proc., vyrų tarpe – 1,8 
proc.;

7. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergančių įvairiomis ligomis daugiau buvo kaime. Sergančiųjų 
kaime sumažėjo 7,4 proc., mieste – 3,5 proc. Kalbant apie sergamumo įvairiomis ligomis rodiklį 
1000 gyv., 2017-2018 m. reikšmės buvo didesnės tarp miesto gyventojų (tiek Anykščių raj., tiek 
Lietuvoje). Minėtas rodiklis tarp kaimo gyventojų padidėjo 1,6 proc., tarp miesto gyventojų – 2,3 
proc.;

8. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergančių įvairiomis ligomis daugiausiai buvo 55-59 m., o 
mažiausiai sergančių buvo iki 1 m. amžiaus grupėse. Sergančių skaičius labiausiai išsaugo 60-64 m. 
(10,9 proc.), sumažėjo – 25-29 m. (14,6 proc.) amžiaus grupėje. Kalbant apie sergamumo įvairiomis 
ligomis rodiklį 1000 gyv., 2017-2018 m. didžiausias jis buvo 85+ m., o mažiausias – iki 1 m. 
amžiaus grupėse. Minėtas rodiklis labiausiai padidėjo 35-39 m. (9,5 proc.), o sumažėjo – 25-29 m. 
(8,7 proc.) amžiaus grupėse. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, minėtas rodiklis net 12-oje amžiaus 
grupių iš 19-os buvo mažesnis Anykščių raj.;

9. 2017-2019 m. Anykščių raj. užregistruotų susirgimų įvairiomis ligomis sumažėjo 3,6 proc., 
o užregistruotų susirgimų įvairiomis ligomis rodiklis 1000 gyv. 2017-2018 m. padidėjo 3,1 proc. 
Lyginant su Lietuvos vidurkiu, Anykščių raj. užregistruotų susirgimų rodiklis buvo mažesnis;

10. 2017-2019 m. Anykščių raj. 4,8 proc. sumažėjo susirgimų, kurie užregistruoti 
ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ. Ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ 
užregistruotų susirgimų rodiklis 1000 gyv., 2017-2018 m. padidėjo 2,4 proc. Lyginant su Lietuvos 
vidurkiu, Anykščių raj. minėtas rodiklis buvo mažesnis;

11.  2017-2019 m. Anykščių raj. užregistruotų susirgimų daugiau buvo moterų tarpe. 
Užregistruotų susirgimų jų tarpe sumažėjo 3,3 proc., vyrų tarpe – 4 proc. Kalbant apie užregistruotų 
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susirgimų rodiklį 1000 gyv., 2017-2018 m. reikšmės buvo didesnės moterų tarpe (Anykščių raj., 
Lietuvoje moterų tarpe buvo didesnis tik 2018 m.). Minėtas rodiklis moterų tarpe padidėjo 3,9 proc., 
vyrų tarpe – 2,1 proc.;

12. 2017-2019 m. Anykščių raj. užregistruotų susirgimų daugiau buvo tarp gyvenančių 
kaime. Užregistruotų susirgimų tarp gyvenančių kaime sumažėjo 4,3 proc., tarp miesto gyventojų – 
3,2 proc. Kalbant apie užregistruotų susirgimų rodiklį 1000 gyv., 2017-2018 m. reikšmės buvo 
didesnės tarp miesto gyventojų (tiek Anykščių raj., tiek Lietuvoje). Minėtas rodiklis tarp miesto 
gyventojų padidėjo 2,6 proc., tarp kaimo gyventojų – 3,3 proc.;

13. 2017-2019 m. Anykščių raj. užregistruotų susirgimų daugiausiai buvo fiksuota 65+ m., 
o mažiausiai - 0-17 m. amžiaus grupėse. Labiausiai užregistruotų susirgimų sumažėjo 0-17 m. (12 
proc.), o padidėjo - 65+ m. (2,9 proc.) amžiaus grupėse. Kalbant apie užregistruotų susirgimų 
rodiklį 1000 gyv., 2017-2018 m. didžiausias jis buvo taip pat 65+ m., o mažiausias – 18-44 m. 
amžiaus grupėse. Minėtas rodiklis labiausiai sumažėjo 0-17 m. 0,3 (proc.), o padidėjo – 65+ m. (5,2 
proc.) amžiaus grupėse. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, minėtas rodiklis net 3-ose amžiaus grupių iš 
4 buvo mažesnis Anykščių raj.;

14. Vertinant sergamumą įvairiomis ligomis Anykščių raj. 2017-2018 m., daugiausiai 
gyventojai sirgo kvėpavimo (2017 m.- 6908 atvejai, 2018 m. – 6822 atvejai), kraujotakos (2017 m. 
– 6830 atvejai, 2018 m. – 6797 atvejai) ir virškinimo (2017 m. – 6395 atvejai, 2018 m. – 6340 
atvejai) sistemos ligomis. 2019 m. pagal didžiausią susirgimų skaičių jau pirmavo virškinimo (2019 
m. – 6124 atvejai), po jų kraujotakos (2019 m. – 5984 atvejai) ir kvėpavimo (2019 m. – 5892 atvejai) 
sistemos ligos;

15. Vertinant bendro sergamumo pokyčius Anykščių raj. 2017-2019 m., labiausiai 
padidėjo simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų 
kitur (29,1 proc.), o labiausiai sumažėjo tam tikrų perinatalinio laikotarpio būklių (23,5 proc.). 
Verta paminėti, kad iš 19-os išskirtų ligų grupių, 13-oje iš jų, sumažėjo sergamumas;

16. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas tam tikromis infekcinėmis ir parazitų 
sukeliamomis ligomis padidėjo 4,4 proc., o sergamumo rodiklis – 6,8 proc. (pastarasis buvo 
didesnis Lietuvoje). Daugiausiai susirgimų sukėlė žarnyno infekcinės ligos. Sergančių minėtomis 
ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 45-
64 m amžiaus grupei;

17. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas navikų sukeltomis ligomis padidėjo 5,7 
proc., o sergamumo rodiklis – 12,8 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). Daugiausiai 
susirgimų sukėlė gimdos lejomioma. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp 
asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 65+ m. amžiaus grupei;

18. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei 
tam tikrais sutrikimais, susijusiais dėl imuninių mechanizmų sumažėjo 15,9 proc., o 
sergamumo rodiklis padidėjo 3 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). Daugiausiai susirgimų 
sukėlė geležies stokos anemija. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp 
asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 65+ m amžiaus grupei;

19. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas endokrininėmis, mitybos ir medžiagų 
apykaitos ligomis sumažėjo 9,7 proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 6,2 proc. (pastarasis buvo 
didesnis Anykščių raj.). Daugiausiai susirgimų sukėlė lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos 
lipidemijos. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių 
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kaime; tarp asmenų, priklausančių 45-64 m. amžiaus grupei (2017-2018 m., 2019 m. – 65+ m. 
amžiaus grupei);

20. 2017-2019 m. Anykščių raj. psichikos ir elgesio sutrikimų skaičius padidėjo 17,9 
proc., o jų rodiklis – 1 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). Daugiausiai susirgimų sukėlė 
demencija (2017-2018 m., 2019 m. – depresijos). Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo 
moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 65+ m. amžiaus grupei;

21. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas nervų sistemos ligomis padidėjo 0,9 proc., 
o sergamumo rodiklis sumažėjo 5,1 proc. (pastarasis buvo didesnis Anykščių raj.). Daugiausiai 
susirgimų sukėlė nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai. Sergančių minėtomis ligomis daugiau 
buvo moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 45-64 m. amžiaus 
grupei;

22. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas akies ir jos priedinių organų ligomis 
sumažėjo 4,5 proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 1,1 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). 
Daugiausiai susirgimų sukėlė glaukoma. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; 
tarp asmenų, gyvenančių kaime (2017-2019 m., 2019 m. - mieste); tarp asmenų, priklausančių 65+ 
m. amžiaus grupei;

23. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis 
sumažėjo 2,7 proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 0,3 proc. (pastarasis buvo didesnis Anykščių 
raj.). Daugiausiai susirgimų sukėlė klausos nervo pažeidimai (2018-2019 m., 2017 m. – vidinės 
ausies ligos). Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių 
mieste (2018-2019 m., 2017 m. - kaime); tarp asmenų, priklausančių 65+ m. amžiaus grupei;

24. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas kraujotakos sistemos ligomis sumažėjo 
12,4 proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 2,4 proc. (pastarasis buvo didesnis Anykščių raj.). 
Daugiausiai susirgimų sukėlė hipertenzinės ligos. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo 
moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 65+ m. amžiaus grupei;

25. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis sumažėjo 14,7 
proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 1,6 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). Daugiausiai 
susirgimų sukėlė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Sergančių minėtomis ligomis 
daugiau buvo moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 0-17 m. 
amžiaus grupei;

26. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas virškinimo sistemos ligomis sumažėjo 4,2 
proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 2 proc. (pastarasis buvo didesnis Anykščių raj.). Daugiausiai 
susirgimų sukėlė dantų ligos. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp asmenų, 
gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 0-17 m. amžiaus grupei (2017-2018 m., 2019 m. – 
45-64 m. amžiaus grupei);

27. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas odos ir poodžio ligomis sumažėjo 6,1 proc., 
o sergamumo rodiklis – 1,4 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). Daugiausiai susirgimų 
sukėlė odos ir poodinių audinių infekcijos. Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; 
tarp asmenų, gyvenančių kaime (2017-2018 m., 2019 m. - mieste); tarp asmenų, priklausančių 45-
64 m. amžiaus grupei;

28. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas jungiamojo audinio ir raumenų bei 
skeleto ligomis sumažėjo 0,2 proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 1 proc. (pastarasis buvo 
didesnis Lietuvoje). Daugiausiai susirgimų sukėlė kitos artropatijos (2017-2018 m.., 2019 m. - 
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kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos). Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų 
tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 45-64 m. amžiaus grupei;

29. 2017-2019 m. Anykščių raj. sergamumas lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis 
sumažėjo 11,5 proc., o sergamumo rodiklis padidėjo 1,7 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). 
Daugiausiai susirgimų sukėlė kitos šlapimo sistemos ligos (2017-2018 m., 2019 m. – priešinės 
liaukos (prostatos) hiperplazija). Sergančių minėtomis ligomis daugiau buvo moterų tarpe; tarp 
asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 65+ m. amžiaus grupei;

30. 2017-2019 m. Anykščių raj. sutrikimų, atsiradusių dėl nėštumo, gimdymo ir 
laikotarpio po gimdymo, skaičius sumažėjo 19,2 proc., o jų rodiklis – 14,7 proc. (pastarasis buvo 
didesnis Lietuvoje). Daugiausiai sutrikimų šioje ligų grupėje sukėlė vienvaisiai savaiminiai 
gimdymai. Minėtų sutrikimų buvo tik moterų tarpe; daugiau buvo tarp moterų, gyvenančių kaime; 
tarp moterų, priklausančių 18-44 m. amžiaus grupei;

31. 2017-2019 m. Anykščių raj. tam tikrų perinatalinio laikotarpio būklių skaičius 
sumažėjo 23,5 proc., o jų rodiklis padidėjo 2,9 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). 
Daugiausiai tokių būklių sukėlė sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, 
neklasifikuojamos kitur. Minėtų sutrikimų daugiau buvo vyrų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; 
tarp asmenų, priklausančių tik 0-17 m. amžiaus grupei;

32. 2017-2019 m. Anykščių raj. įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų 
anomalijų skaičius padidėjo 14 proc., o jų rodiklis – 19,3 proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje. 
Daugiausiai sutrikimų sukėlė įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos. Minėtų 
sutrikimų daugiau buvo vyrų tarpe (2018-2019 m., 2017 m. – moterų tarpe); tarp asmenų, 
gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 0-17 m. amžiaus grupei;

33. 2017-2019 m. Anykščių raj. simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei 
laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur skaičius padidėjo 29,1 proc., o jų rodiklis – 18,1 
proc. (pastarasis buvo didesnis Lietuvoje). Daugiausiai sutrikimų sukėlė pilvo ir dubens skausmai. 
Minėtų sutrikimų daugiau buvo moterų tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, 
priklausančių 65+ m. amžiaus grupei;

34. 2017-2019 m. Anykščių raj. sužalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių 
poveikių padarinių skaičius sumažėjo 5,4 proc., o jų rodiklis padidėjo 0,9 proc. (pastarasis buvo 
didesnis Lietuvoje). Daugiausiai sutrikimų sukėlė žaizdos. Minėtų sutrikimų daugiau buvo vyrų 
tarpe; tarp asmenų, gyvenančių kaime; tarp asmenų, priklausančių 18-44 m. amžiaus grupei.

REKOMENDACIJOS:

1. Savivaldybės institucijoms: 
1.1.  Stiprinti asmens sveikatos priežiūrą kaimo vietovėse – pasirūpinti veikiančiais medicinos 

punktais, prieinamomis sveikatos paslaugomis, vietinėmis vaistinėmis, taip pat kitomis vietomis, 
kuriose žmonės turėtų galimybę pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą, pasisverti, pasimatuoti ūgį ar 
kitaip įsivertinti savo sveikatos būklę;

1.2. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą kaimo vietovėse – gerinti fiziniam aktyvumui 
tinkamą infrastruktūrą, kiekvienoje kaimo vietovėje paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas 
įgyvendinant sveikatos stiprinimo politiką.

2. Visuomenės sveikatos biurui:
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2.1. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrai kaimo vietovėse – organizuoti įvairias sveikatos 
stiprinimo veiklas: mankštas, sveikatos šventes, renginius, „sveikatos stoteles“, taip didinant 
vietinių gyventojų sveikatos raštingumą;

2.2. Efektyviai ir tinkamai įgyvendinti pirminę bei antrinę prevenciją - pirminė prevencija 
padeda išvengti susirgimų, eliminuoja pagrindinius rizikos veiksnius, apima bazinių sveikos 
gyvensenos įpročių formavimą; antrinė - padeda išvengti tam tikros ligos ar sustabdyti jos 
atsiradimą, suformuoja specifinius gyvensenos įpročius, kurie palaiko tinkamą sveikatos būklę. 
Pirminė ir antrinė prevencija įgyvendinama vykdant įvairias sveikatinimo veiklas bendruomenėse, 
ugdymo įstaigose, įmonėse ar organizacijose bei užtikrinant visos informacijos apie sveikatos 
stiprinimą prieinamumą;

2.3. Skatinti gyventojus dalyvauti profilaktinėse programose - viešinti informacinę medžiagą, 
teikti reikiamas konsultacijas. Užtikrinti prieinamą informacinę medžiagą ASPĮ.

3. ASPĮ:
3.1.  Efektyviai ir tinkamai įgyvendinti pirminę, antrinę ir tretinę prevenciją. Pastaroji 

prevencijos rūšis padės išvengti, įveikti, palengvinti jau atsiradusią ar įsisenėjusią ligą, palengvins 
jos požymius padės išvengti sunkių padarinių žmogaus sveikatai. Visos minėtos prevencijos rūšys 
įgyvendinamos konsultuojant pacientus, įteikiant jiems informacinę medžiagą, nurodant 
antrinės/tretinės sveikatos priežiūros poreikį;

3.2. Tiesioginio bendravimo su pacientais metu, skatinti juos dalyvauti vykdomose 
profilaktinėse programose – suteikti kuo paprastesnes instrukcijas, nurodyti, kur gali rasti išsamesnę 
informacinę medžiagą.

Pradėjus anksti taikyti pirminę, antrinę ir tretinę prevenciją, efektyviai gerės gyvenimo 
kokybė, sumažės sveikatos netolygumai, susiformuos įpročiai nuolatos ir atsakingai rūpintis savo 
bei aplinkinių sveikata. Tinkamai bendradarbiaujant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
sektoriams, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldos institucijoms, aktyviai įsitraukiant 
gyventojams, Anykščių raj. mažės ne tik sergamumas dėl tam tikrų ligų, tačiau ir mirtingumas, 
didės vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kils darbo lygis ir gerės vietos ekonomika, išaugs naujų 
darbo vietų paklausa, gerės bendra gyvenimo kokybė Anykščių raj. Veikdami kryptingai, bendrai ir 
nuosekliai greitai pasieksime teigiamų ir džiuginančių rezultatų Anykščių raj. gyventojų sveikatos 
stiprinimo procese.
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8. INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. Lietuvos statistikos departamentas oficialiosios statistikos portalas;

2. Higienos instituto sveikatos statistika: Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos 

sistemos duomenys;

3. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras „Pagrindinės sveikatos statistikos 

sąvokos, jų apibrėžimai ir skaičiavimas“;

4. https://www.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/Sergamumas+ir+ligotumas+%5BLT%5

D+548.html;

5. http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/index.jsp?topic=/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/

icd/ivadas.html. 

Apžvalga parengta 2020-06-18.
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