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1. ĮVADAS 

 

Šioje apžvalgoje bus pateikti sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis Anykščių rajone 

(toliau - r.) 2017-2021 metais (toliau – m.) pokyčiai, šių ligų pasireiškimo ypatumai vyrų bei moterų 

tarpe, taip pat tarp kaimo ir miesto gyventojų, įvairiose amžiaus grupėse. Bus pateiktas ir detalus 

sergamumas pagal šios grupės ligų diagnozes. Vadovaujantis sisteminiu ligų sąrašu, Tarptautinės 

statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu, 

Australijos modifikacija (naudojamas Lietuvoje nuo 2011 m. birželio 1 dienos), ausies ir speninės 

ataugos ligos yra žymimos H60-H95, kurios dar smulkiau skirstomi į šias grupes: 

 H60-H62 - išorinės ausies ligos; 

 H65-H75 - vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos; 

 H80-H83 - vidinės ausies ligos; 

 H90-H95 - kitos ausies ligos. 

 Apžvalgoje pateikta 15 paveikslėlių (toliau – pav.) ir 11 lentelių, pastarosiose pateikiamos 

reikšmės stulpelyje „Pokytis“ yra skaičiuojamos lyginant tam tikro rodiklio reikšmes 2017 m. ir 2021 

m. ir išreiškiamos procentais (toliau – proc.). Šalia nurodytas „+“ ženklas reiškia, kad reikšmė 

padidėjo, „-„ – reikšmė sumažėjo.  

Apžvalgoje analizuojamos diagnozių grupės yra parinktos remiantis duomenų bazių 

informacija. Sergamumo atvejų skaičiai dėl tam tikrų būklių, sudėjus neatitinka bendro susirgimų 

skaičiaus dėl tam tikrų susirgimų atvejų skaičiaus nepriskirtoms diagnozėms bei kitoms 

neanalizuotoms diagnozėms, dėl kurių fiksuoti maži susirgimų atvejų skaičiai. Verta paminėti, jog 

mirčių atvejų dėl ausies ir speninės ataugos ligų Anykščių r. 2017-2021 m. nebvo fiksuota. 
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2. BENDRAS SERGAMUMAS AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS 

LIGOMIS 

 

1 lentelėje pateikti sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pokyčiai absoliučiais skaičiais 

(toliau – abs. sk.) Anykščių r. 2017-2021 m. Iš minėtos lentelės matyti, jog bendras susirgimų 

skaičius sumažėjo 21,6 proc. 2017-2021 m. laikotarpiu labiausiai sumažėjo klausos nervo pažeidimo, 

o labiausiai padaugėjo lėtinio otito atvejų.  

1 lentelė. Sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Ausies ir speninės ataugos 

ligos 
1900 1924 1992 1425 1489 -21,6 

Išorinės ausies ligos 363 438 414 360 378 +4,1 

Vidurinės ausies ir speninės 

ataugos ligos 
509 506 448 356 282 -44,6 

Lėtinis otitas 155 179 186 158 166 +7,1 

Vidinės ausies ligos 667 621 713 513 576 -13,6 

Kurtumas ir prikurtimai 294 313 339 220 289 -1,7 

Klausos nervo pažeidimai 511 531 591 345 265 -48,1 

 

2 lentelėje pateikti sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio (sergančių asmenų 

skaičius 1000 gyventojų (toliau – gyv.)) pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. Iš minėtos lentelės matyti, 

jog bendro sergamumo rodiklis sumažėjo 16,5 proc. 2017-2021 m. laikotarpiu taip pat labiausiai 

sumažėjo klausos nervo pažeidimo, o labiausiai padaugėjo lėtinio otito atvejų.  

2 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Ausies ir speninės ataugos 

ligos 
77,32 80,58 85,42 62,42 64,58 -16,5 

Išorinės ausies ligos 14,77 18,35 17,75 15,77 16,39 +11 

Vidurinės ausies ir speninės 

ataugos ligos 
20,71 21,19 19,21 15,59 12,23 -40,9 

Lėtinis otitas 6,31 7,5 7,98 6,92 7,2 +14,1 

Vidinės ausies ligos 27,14 26,01 30,57 22,47 24,98 -8 

Kurtumas ir prikurtimai 11,96 13,11 14,54 9,64 12,53 +4,8 

Klausos nervo pažeidimai 20,79 22,24 25,34 15,11 11,49 -44,7 

 

Toliau, 1 pav. pateiktas sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio Anykščių r. 

palyginimas su Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Matyti, jog bene visu laikotarpiu rodiklis buvo 

didesnis Anykščių r., išskyrus 2021 m., kai jis didesnis buvo Lietuvoje. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., 

minėtas rodiklis Anykščių r. sumažėjo 16,5 proc., Lietuvoje – 6,4 proc. 
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1 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. pateiktas sergamumo išorinės ausies ligomis rodiklio Anykščių r. palyginimas su 

Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Visu nurodytu laikotarpiu minėto sergamumo rodiklis buvo didesnis 

Lietuvoje. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. padidėjo 11 proc., Lietuvoje – 13,8 proc. 

2 pav. Sergamumo išorinės ausies ligomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 3 pav., pateiktas sergamumo vidurinės ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio 

Anykščių r. palyginimas su Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Visu nurodytu laikotarpiu rodiklis buvo 

didesnis Lietuvoje. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., Anykščių r. rodiklis sumažėjo 40,9 proc., Lietuvoje 

– 34,5 proc. 
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3 pav. Sergamumo vidurinės ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. pateiktas sergamumo lėtiniu otitu rodiklio palyginimas Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-

2021 m. Matyti, jog visu nurodytu laikotarpiu rodiklis buvo didesnis Lietuvoje. Lyginant 2017 m. ir 

2021 m., Anykščių r. sergamumas padidėjo 14,1 proc., Lietuvoje sumažėjo 22,2 proc. 

4 pav. Sergamumo lėtiniu otitu rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. pateiktas sergamumo vidinės ausies ligomis rodiklio palyginimas Anykščių r. ir 

Lietuvoje 2017-2021 m. Matyti, jog visu laikotarpiu sergamumas buvo didesnis Anykščių r. Lyginant 

2017 m. ir 2021 m., Anykščių r. jis sumažėjo 8 proc., Lietuvoje padidėjo 36,2 proc. 
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5 pav. Sergamumo vidinės ausies ligomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 6 pav., pateiktas sergamumo kurtumu ir prikurtimu rodiklio Anykščių r. palyginimas su 

Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Visu nurodytu laikotarpiu minėto sergamumo rodiklis buvo didesnis 

Lietuvoje. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. padidėjo 4,8 proc., Lietuvoje - 3 proc. 

6 pav. Sergamumo kurtumu ir prikurtimu rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau pateiktas sergamumo klausos nervo pažeidimais rodiklio Anykščių r. palyginimas su 

Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Nurodytu laikotarpiu sergamumas buvo didesnis Anykščių r. 

Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. sumažėjo 44,7 proc., Lietuvoje – 42,6 proc. (žiūrėti 

(toliau – žr.) 7 pav.). 
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7 pav. Sergamumo klausos nervo pažeidimais rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 
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3. SERGAMUMO AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOMIS 

PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ 

 

Toliau bus pateiktas sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal lytį ir 

pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. 3 lentelėje pateikti minėti susirgimai moterų ir vyrų tarpe abs. sk. 

Matyti, jog susirgimų minėtomis ligomis visu laikotarpiu daugiau buvo moterų tarpe, o lyginant 2017 

m. ir 2021 m., tiek tarp jų, tiek tarp vyrų susirgimų sumažėjo, atitinkamai 24,2 proc. ir 16,9 proc. 

3 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 

2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Moterys 1221 1210 1255 917 925 -24,2 

Vyrai 679 714 737 508 564 -16,9 

 

 Vertinant sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymą pagal lytį ir 

pokyčius 2017-2021 m., matyti, jog minėto sergamumo rodiklis taip pat buvo didesnis tarp moterų ir 

pastarųjų tarpe sumažėjo 19,5 proc., vyrų tarpe – 11,2 proc. (žr. 4 lentelę). 

4 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal lytį 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Moterys 93,62 95,63 101,89 76,33 75,37 -19,5 

Vyrai 58,88 63,62 66,98 46,97 52,29 -11,2 

 

 Lyginant bendrą sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklį moterų ir vyrų tarpe 

Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog moterų tarpe minėtas sergamumas bene visu laikotarpiu buvo 

didesnis Anykščių r., tik 2021 m. sergamumas didesnis buvo Lietuvoje (žr. 8 pav.). Vyrų tarpe 

sergamumas visu minėtu laikotarpiu buvo didesnis Lietuvoje (žr. 9 pav.).  

 Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumo rodiklis moterų tarpe Anykščių r. sumažėjo 19,5 proc., 

Lietuvoje – 2,9 proc. Vyrų tarpe Anykščių r. sumažėjo 11,2 proc., Lietuvoje – 11,3 proc. 

 

8 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis moterų tarpe Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 
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9 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis vyrų tarpe Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 lentelėje pateikti susirgimai abs. sk. konkrečiomis ausies ir speninės ataugos ligomis moterų 

ir vyrų tarpe Anykščių r. 2017-2021 m. Matyti, jog labiausiai tiek moterų, tiek vyrų tarpe sumažėjo 

susirgimų klausos nervo pažeidimais, tarp moterų padaugėjo susirgimų išorinės ausies ligomis, o vyrų 

tarpe labiausiai padaugėjo susirgimų lėtiniu otitu. 

5 lentelė. Sergamumo konkrečiomis ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal lytį 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Išorinės ausies ligos 

Moterys 202 264 234 201 209 +3,5 

Vyrai 161 174 180 159 169 +5 

Vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos 

Moterys 304 274 237 189 157 -48,4 

Vyrai 205 232 211 167 125 -39 

Lėtinis otitas 

Moterys 94 97 98 84 92 -2,1 

Vyrai 61 82 88 74 74 +21,3 

Vidinės ausies ligos 

Moterys 529 477 558 412 434 -18 

Vyrai 138 144 155 101 142 -2,9 

Kurtumas ir prikurtimai 

Moterys 178 175 211 137 162 -9 

Vyrai 116 138 128 83 127 +9,5 

Klausos nervo pažeidimai 

Moterys 276 304 334 196 139 -49,6 

Vyrai 235 227 257 149 126 -46,4 
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4. SERGAMUMO AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOMIS 

PASISKIRSTYMAS PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ 

 

Toliau bus pateiktas sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal 

gyvenamąją vietą ir pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. 6 lentelėje pateiktas bendras sergamumas 

tarp miesto ir kaimo gyventojų abs. sk. Visu nurodytu laikotarpiu didesnis sergamumas ausies ir 

speninės ataugos ligomis buvo tarp miesto gyventojų. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumas 

sumažėjo abiejose grupėse – tarp miesto gyventojų 19,1 proc., tarp kaimo – 24,8 proc. 

6 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Miestas 957 977 1030 728 774 -19,1 

Kaimas 935 937 950 690 703 -24,8 

 

7 lentelėje pateiktas sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymas tarp 

miesto ir kaimo gyventojų. Kalbant apie rodiklį, jis taip pat buvo didesnis tarp miesto gyventojų, o 

lyginant 2017 m. ir 2021 m., abiejose grupėse sumažėjo – tarp miesto gyventojų 15,1 proc., tarp 

kaimo – 19 proc. 

7 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal gyvenamąją 

vietą Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Miestas 96,21 101,19 108,78 78,1 81,71 -15,1 

Kaimas 63,92 65,89 68,58 51,08 51,75 -19 

 

 Lyginant bendrą sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklį tarp miesto gyventojų 

Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog jis buvo didesnis Anykščių r. (žr. 10 pav.). Lyginant bendrą 

sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklį tarp kaimo gyventojų Anykščių r. ir Lietuvoje, 

matyti, jog jis bene visu laikotarpiu buvo didesnis Anykščių r., išskyrus 2021 m., kai jis buvo didesnis 

Lietuvoje (žr. 11 pav.).  

 Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumo rodiklis tarp miesto gyventojų Anykščių r. sumažėjo 

15,1 proc., Lietuvoje – 7,3 proc. o sergamumo rodiklis tarp kaimo gyventojų Anykščių r. sumažėjo 

19 proc., Lietuvoje – 7,6 proc.  
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10 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis tarp miesto gyventojų Anykščių r. ir 

Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis tarp kaimo gyventojų Anykščių r. ir 

Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 8 lentelėje pateiktas sergamumas abs. sk. tarp miesto ir kaimo gyventojų konkrečiomis 

ausies ir speninės ataugos ligomis Anykščių r. 2017-2021 m. Iš pateiktos lentelės matyti, jog tiek tarp 

miesto, tiek tarp kaimo gyventojų labiausiai sumažėjo sergamumas klausos nervo pažeidimais. 

Labiausiai tarp mieto gyventojų padaugėjo susirgimų išorinės ausies ligomis, tarp kaimo gyventojų – 

susirgimų lėtiniu otitu. 
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8 lentelė. Sergamumo konkrečiomis ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal 

gyvenamąją vietą Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Išorinės ausies ligos 

Miestas 171 201 196 175 192 +12,3 

Kaimas 190 237 216 184 180 -5,3 

Vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos 

Miestas 232 237 221 171 134 -42,2 

Kaimas 274 266 224 181 147 -46,4 

Lėtinis otitas 

Miestas 69 80 85 72 75 +8,7 

Kaimas 84 96 100 85 90 +7,1 

Vidinės ausies ligos 

Miestas 376 361 393 280 314 -16,5 

Kaimas 288 259 317 231 260 -9,7 

Kurtumas ir prikurtimai 

Miestas 155 153 172 106 147 -5,2 

Kaimas 139 154 165 114 141 +1,4 

Klausos nervo pažeidimai 

Miestas 269 285 323 194 149 -44,6 

Kaimas 240 243 264 150 112 -53,3 
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5. SERGAMUMO AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOMIS 

PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIAUS GRUPES 

 

Toliau bus pateiktas sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal tam 

tikras amžiaus grupes ir pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. 9 lentelėje pateiktas bendras sergamumas 

tarp 0-17 m., 18-44 m., 45-64 m. ir 65+ m. amžiaus grupių abs. sk. Iš pateiktos lentelės matyti, jog 

susirgimų ausies ir speninės ataugos ligomis daugiausia buvo 65+ m. amžiaus grupėje. Minėtas 

sergamumas sumažėjo visose amžiaus grupėse, labiausiai – 0-17 m. amžiaus grupėje. 

9 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

0-17 m. 253 232 214 164 113 -55,3 

18-44 m. 265 288 254 209 223 -15,8 

45-64 m. 626 613 670 500 491 -21,6 

65+ m. 756 791 854 552 662 -12,4 

 

Kalbant apie sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymą Anykščių r. 

pagal aukščiau minėtas amžiaus grupes, 2017-2021 m. minėtas rodiklis didžiausias buvo taip pat 65+ 

m. amžiaus grupėje. Lyginant 5 m. pokytį, rodiklis sumažėjo visose amžiaus grupėse, labiausiai – 0-

17 m. amžiaus grupėje (žr. 10 lentelę). 

10 lentelė. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal amžiaus 

grupes Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

0-17 m. 73,01 69,95 66,6 52,47 36,99 -49,3 

18-44 m. 39,44 45,37 41,67 35,36 33,72 -14,5 

45-64 m. 79,35 78,3 86,51 65,54 64,84 -18,3 

65+ m. 116,3 123,92 136,28 89,53 113,79 -2,2 

 

12-15 pav. pateikta sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklio pasiskirstymas 4 

minėtose amžiaus grupėse Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. Nurodytu laikotarpiu 0-17 m. 

amžiaus grupėje sergamumas beveik visu laikotarpiu buvo didesnis Lietuvoje, išskyrus 2020 m., kai 

sergamumas labai nedidele dalimi buvo didesnis Anykščių r. 18-44 m. amžiaus grupėje taip pat 

beveik visu laikotarpiu sergamumas buvo didesnis Lietuvoje, išskyrus 2018 m. 45-64 m. amžiaus 

grupėje sergamumas 2017-2020 m. buvo didesnis Anykščių r., o 2021 m. – Lietuvoje. 65+ m. amžiaus 

grupėje, 2017 m., 2020 m. ir 2021 m., sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis buvo didesnis 

Lietuvoje, 2018 m. ir 2019 m. – Lietuvoje. 

Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumo rodiklis 0-17 m. amžiaus grupėje Anykščių r. 

sumažėjo 49,3 proc., Lietuvoje – 34 proc.; 18-44 m. amžiaus grupėje Anykščių r. sumažėjo 14,5 proc., 

Lietuvoje padidėjo 1,4 proc.; 45-64 m. amžiaus grupėje Anykščių r. sumažėjo 18,3 proc., Lietuvoje 

– 2,1 proc.; 65+ m. amžiaus grupėje Anykščių r. sumažėjo 2,2 proc., Lietuvoje padidėjo 1,3 proc.  
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12 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis 0-17 m. amžiaus grupėje Anykščių 

r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis 18-44 m. amžiaus grupėje Anykščių 

r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 
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14 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis 45-64 m. amžiaus grupėje Anykščių 

r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pav. Sergamumo ausies ir speninės ataugos ligomis rodiklis 65+ m. amžiaus grupėje Anykščių r. 

ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 11 lentelėje, pateikti konkretūs susirgimai ausies ir speninės ataugos ligomis pagal tam 

tikras amžiaus grupes Anykščių r. 2017-2021 m. Iš pateiktų duomenų matyti, jog 0-17 m. labiausiai 

sumažėjo vidinės ausies ligų, o padaugėjo susirgimų lėtiniu otitu. 18-44 m. ir 44-64 m. amžiaus 

grupėse labiausiai sumažėjo susirgimų klausos nervo pažeidimais, 18-44 m. amžiaus grupėje 

padaugėjo susirgimų kurtumu ir prikurtimu, o 44-64 m. amžiaus grupėje labiausiai padidėjo 

sergamumas lėtiniu otitu. 65+ m. amžiaus grupėje labiausiai sumažėjo sergamumas klausos nervo 

pažeidimais, o padidėjo sergamumas išorinės ausies ligomis. 
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11 lentelė. Sergamumo konkrečiomis ausies ir speninės ataugos ligomis pasiskirstymas pagal 

amžiaus grupes Anykščių r. 2017-2021 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Išorinės ausies ligos 

0-17 m. 37 51 38 33 28 -24,3 

18-44 m. 81 91 80 69 80 -1,2 

45-64 m. 125 137 144 135 122 -2,4 

65+ m. 120 159 152 123 148 +23,3 

Vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos 

0-17 m. 215 193 183 136 91 -57,7 

18-44 m. 103 103 78 69 68 -34 

45-64 m. 113 114 107 89 74 -34,5 

65+ m. 78 96 80 62 49 -37,2 

Lėtinis otitas 

0-17 m. 35 35 44 31 43 +22,9 

18-44 m. 39 44 41 34 36 -7,7 

45-64 m. 45 52 54 54 56 +24,4 

65+ m. 36 48 47 39 31 -13,9 

Vidinės ausies ligos 

0-17 m. 2 - 2 1 - -100 

18-44 m. 80 76 86 69 72 -10 

45-64 m. 283 280 322 238 243 -14,1 

65+ m. 302 265 303 205 261 -13,6 

Kurtumas ir prikurtimai 

0-17 m. 12 12 14 9 2 -83,3 

18-44 m. 17 14 25 20 20 +17,6 

45-64 m. 63 73 64 44 67 +6,4 

65+ m. 202 214 236 147 200 -1 

Klausos nervo pažeidimai 

0-17 m. 7 3 7 5 2 -71,4 

18-44 m. 28 39 17 15 12 -57,1 

45-64 m. 205 185 216 138 89 -56,6 

65+ m. 271 304 351 187 162 -40,2 
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6.  IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

IŠVADOS: 

Anykščių r., 2017-2021 m.: 

1. Bendras sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis sumažėjo 21,6 proc., o sergamumo 

rodiklis – 16,5 proc. (Lietuvoje jis sumažėjo 6,4 proc.); 

2. Bendras sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis moterų tarpe sumažėjo 24,2 proc., 

vyrų tarpe – 16,9 proc. Kalbant apie rodiklį, moterų tarpe jis sumažėjo 19,5 proc. (Lietuvoje – 2,9 

proc.), vyrų tarpe – 11,2 proc. (Lietuvoje – 11,3 proc.); 

3. Bendras sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis tarp miesto gyventojų sumažėjo 

19,1 proc., tarp kaimo gyventojų - 24,8 proc. Kalbant apie rodiklį, tarp miesto gyventojų jis sumažėjo 

15,1 proc. (Lietuvoje – 7,3 proc.), tarp kaimo gyventojų sumažėjo 19 proc. (Lietuvoje – 7,6 proc.); 

4. Bendras sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis sumažėjo visose 4-iose amžiaus 

grupėse: 0-17 m. - 55,3 proc., 18-44 m. – 15,8 proc., 45-64 m. – 21,6 proc., 65+ m. – 12,4 proc. 

Kalbant apie rodiklį, jis taip pat sumažėjo visose minėtose amžiaus grupėse: 0-17 m. – 49,3 proc. 

(Lietuvoje – 34 proc.), 18-44 m. – 14,5 proc. (Lietuvoje padidėjo 1,4 proc.), 45-64 m. – 18,3 proc. 

(Lietuvoje – 2,1 proc.), 65+ m. – 2,2 proc. (Lietuvoje padidėjo 1,3 proc.). 

 

REKOMENDACIJOS: 

Gyventojams: 

1. Didinti fizinį aktyvumą – kuo dažniau vietoje automobilio, viešojo transporto rinktis ėjimą 

pėsčiomis, važiavimą dviračiu ir per dieną stengtis judėti ne mažiau kaip 60 min.; 

2. Propaguoti sveikatai palankią mitybą – dažniau rinktis liesą mėsą, sočiuosius riebalus keisti 

nesočiaisiais, suvartoti bent po saują daržovių į dieną, vengti pridėtinio cukraus; 

3. Dalyvauti sveikatos priežiūros įstaigų organizuojamose švietėjiškose veiklose, programose, 

konsultacijose, mokymuose, vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus, susijusius su 

psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimu; 

4. Riboti laiką praleidžiamą trukšmingoje aplinkoje – dažniau jį leisti ramioje, tylioje aplinkoje; 

5. Riboti trukšmingios ir garsios muzikos (ar kitų garsų) klausymą per ausines ar įprastu būdu.  

Visuomenės sveikatos biurui: 

1. Didinti informacijos sklaidą apie teikiamas nemokamas paslaugas – švietėjiškas veiklas, 

programas, konsultacijas, mokymus; 

2. Didinti visuomenės supratimą apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo svarbą, užtikrinti 

kokybiškos metodinės medžiagos prieinamumą ir plėtrą viešose vietose bei virtualioje erdvėje; 

3. Skatinti visuomenę dalyvauti skirtingo intensyvumo fizinio aktyvumo užsiėmimuose 

dalyviams patogia forma - kontaktiniu ir nuotoliniu būdu; 

4. Plėtoti ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su kitomis suinteresuotomis 

institucijomis siekinat efektyvesnio ausies ir speninės ataugos ligų prevencijos vykdymo; 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: 

1. Atsakingai vykdyti ausies ir speninės ataugos ligų prevenciją – konsultuoti, atlikti klausos 

patikrinimą, suteikti visą informaciją dėl tolimesnių veiksmų, specializuotos pagalbos. 
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7. INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

 

1. Higienos instituto sveikatos statistinių duomenų portalas; 

2. Higienos instituto statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemonė; 

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

icd/ivadas.html. 

 

Parengta: 2022-11-22 

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