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1. ĮVADAS 

 

Šioje apžvalgoje bus pateikti sergamumo kraujotakos sistemos ligomis Anykščių rajone (toliau 

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

taip pat tarp miesto ir kaimo 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), kraujotakos sistemos 

ligos yra žymimos I00-I99, kurios dar smulkiau skirstomi į šias grupes: 

 I00-I02 - ūminis reumatas; 

 I05-I09 - lėtinės reumatinės širdies ligos; 

 I10-I15 - hipertenzinės ligos; 

 I20-I25 - širdies išeminės ligos; 

 I26-I28 - plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos; 

 I30-I52 - kitos širdies ligų formos; 

 I60-I69 – smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinės) ligos; 

 I70-I79 - arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos; 

 I80-I89 - venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitur; 

 I95-I99 - kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai. 

 Apžvalgoje pateikti 29 paveikslėliai (toliau – pav.) ir 22 lentelės, 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. Susirgimų/mirčių atvejų skaičiai dėl tam tikrų būklių sudėjus neatitinka bendro 

susirgimų/mirčių skaičiaus dėl tam tikrų susirgimų/mirčių atvejų skaičiaus nepriskirtoms diagnozėms 

bei kitoms neanalizuotoms diagnozėms, dėl kurių fiksuoti maži susirgimų/mirčių atvejų skaičiai.  
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2. BENDRAS SERGAMUMAS KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOMIS 

 

1 lentelėje pateikti sergamumo kraujotakos sistemos ligomis pokyčiai absoliučiais skaičiais 

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

visomis pateiktomis ligomis, o bendras susirgimų skaičius sumažėjo 8,2 proc. 2017-2021 m. 

laikotarpiu labiausiai sumažėjo sergamumas kitomis smegenų kraujagyslių ligomis. 

1 lentelė. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Kraujotakos sistemos ligos 9284 9260 9067 8305 8520 -8,2 

Hipertenzinės ligos 8060 8089 7891 7261 7405 -8,1 

Kitos smegenų kraujagyslių 

ligos 
2169 2226 2020 1367 1430 -34,1 

Krūtinės angina 1727 1605 1677 1379 1464 -15,2 

Laidumo sutrikimai ir širdies 

aritmijos 
1576 1606 1680 1482 1574 -0,1 

Širdies nepakankamumas 1555 1558 1615 1315 1363 -12,4 

Kitos ūminės išeminės širdies 

ligos formos 
1047 1010 982 782 735 -29,8 

Kojų venų varikozė 399 383 404 276 328 -17,8 

 

2 lentelėje pateikti sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklio (sergančių asmenų 

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

jog bendro sergamumo rodiklis sumažėjo 2,2 proc. 2017-2021 m. laikotarpiu taip pat labiausiai 

sumažėjo sergamumas kitomis smegenų kraujagyslių ligomis, o padaugėjo susirgimų laidumo 

sutrikimais ir širdies aritmijomis. 

2 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Kraujotakos sistemos ligos 377,8 387,85 388,81 363,77 369,51 -2,2 

Hipertenzinės ligos 327,99 338,8 338,38 318,04 321,15 -2,1 

Kitos smegenų kraujagyslių 

ligos 
88,26 93,23 86,62 59,88 62,02 -29,7 

Krūtinės angina 70,28 67,22 71,91 60,4 63,49 -9,7 

Laidumo sutrikimai ir širdies 

aritmijos 
64,13 67,27 72,04 64,91 68,26 +6,4 

Širdies nepakankamumas 63,28 65,26 69,25 57,6 59,11 -6,6 

Kitos ūminės išeminės širdies 

ligos formos 
42,61 42,3 42,11 34,25 31,88 -25,2 

Kojų venų varikozė 16,24 16,04 17,32 12,09 14,23 -12,4 

 

Toliau, 1 pav., pateiktas sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklio Anykščių r. 

palyginimas su Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Matyti, jog visu laikotarpiu rodiklis buvo didesnis 
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Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., minėtas rodiklis Anykščių r. sumažėjo 2,2 proc., Lietuvoje 

padidėjo 4,2 proc. 

1 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. pateiktas sergamumo hipertenzinėmis ligomis rodiklio Anykščių r. palyginimas su 

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

Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. sumažėjo 2,1 proc., Lietuvoje padidėjo 

6,3 proc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 3 pav., pateiktas sergamumo kitomis smegenų kraujagyslių ligomis rodiklio Anykščių 

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

Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., Anykščių r. rodiklis sumažėjo 29,7 proc., Lietuvoje 

padidėjo 3,4 proc. 
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3 pav. Sergamumo kitomis smegenų kraujagyslių ligomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. pateiktas sergamumo krūtinės angina rodiklio palyginimas Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. Matyti, jog visu nurodytu laikotarpiu rodiklis buvo didesnis Anykščių r. Lyginant 2017 

m. ir 2021 m., Anykščių r. sergamumas sumažėjo 9,7 proc., Lietuvoje – 2,6 proc. 

4 pav. Sergamumo krūtinės angina rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. pateiktas sergamumo laidumo sutrikimais ir širdies aritmijomis 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 padidėjo 6,4 proc., Lietuvoje – 14,5 proc. 
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5 pav. Sergamumo laidumo sutrikimais ir širdies aritmijomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 6 pav., pateiktas sergamumo širdies nepakankamumu rodiklio Anykščių r. palyginimas 

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

didesnis Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. sumažėjo 6,6 proc., Lietuvoje 

padidėjo 9,8 proc. 

6 pav. Sergamumo širdies nepakankamumu rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau pateiktas sergamumo kitomis ūminėmis išeminėmis širdies ligų formomis 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 25,2 proc., Lietuvoje 

– 12,3 proc. (žiūrėti (toliau – žr.) 7 pav.). 
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7 pav. Sergamumo kitomis ūminėmis išeminėmis širdies ligų formomis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. pateiktas sergamumo kojų venų varikozėmis rodiklio Anykščių r. palyginimas su 

Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. 2017-2019 m. sergamumas buvo didesnis Anykščių r., o 2020-2021 

m. – Lietuvoje. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. sumažėjo 12,4 proc., Lietuvoje 

padidėjo 24,5 proc. 

8 pav. Sergamumo kojų venų varikozėmis rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 
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3. SERGAMUMO KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOMIS 

PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ 

 

Toliau bus pateiktas sergamumo kraujotakos sistemos 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 10,3 proc. ir 4,8 proc. 

3 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Moterys 5832 5793 5615 5149 5232 -10,3 

Vyrai 3452 3467 3452 3156 3288 -4,8 

 

 Vertinant sergamumo kraujotakos sistemos 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 4,7 proc., o vyrų tarpe padidėjo 1,8 proc. (žr. 4 lentelę). 

4 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 2017-2021 

m. 

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

Moterys 447,15 457,84 455,86 428,58 426,32 -4,7 

Vyrai 299,35 308,93 313,75 291,78 304,87 +1,8 

 

 Lyginant bendrą sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklį moterų ir vyrų tarpe 

Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog tiek moterų, tiek vyrų tarpe, minėtas sergamumas visu laikotarpiu 

buvo didesnis Anykščių r. (žr. 9 pav. ir 10 pav.). Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumo rodiklis 

moterų tarpe Anykščių r. sumažėjo 4,7 proc., Lietuvoje padidėjo 3,4 proc. Vyrų tarpe Anykščių r. 

padidėjo 1,8 proc., Lietuvoje – 5,9 proc. 

 

9 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis moterų tarpe Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 
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10 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis vyrų tarpe Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 lentelėje pateikti susirgimai abs. sk. konkrečiomis kraujotakos sistemos ligomis moterų ir 

vyrų tarpe Anykščių r. 2017-2021 m. Matyti, jog labiausiai moterų tarpe sumažėjo susirgimų kitomis 

ūminėmis išeminėmis širdies ligų formomis, vyrų tarpe - kitomis smegenų kraujagyslių ligomis. 

Labiausiai pastarųjų tarpe padaugėjo susirgimų laidumo sutrikimais ir širdies aritmijomis, moterų 

tarpe padaugėjusių susirgimų fiksuota nebuvo. 

5 lentelė. Sergamumo konkrečiomis kraujotakos sistemos ligomis pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 

2017-2021 m. 

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

Hipertenzinės ligos 

Moterys 5119 5126 4968 4566 4598 -10,2 

Vyrai 2941 2963 2923 2695 2807 -4,6 

Kitos smegenų kraujagyslių ligos 

Moterys 1644 1686 1523 1018 1061 -35,5 

Vyrai 525 540 497 349 369 -29,7 

Krūtinės angina 

Moterys 1064 991 1005 835 868 -18,4 

Vyrai 663 614 672 544 596 -10,1 

Laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos 

Moterys 953 932 976 871 908 -4,7 

Vyrai 623 674 704 611 666 +6,9 

Širdies nepakankamumas 

Moterys 953 939 949 759 795 -16,6 

Vyrai 602 619 666 556 568 -5,7 

Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos 

Moterys 549 502 498 379 352 -35,9 

Vyrai 498 508 484 403 383 -23,1 

Kojų venų varikozė 

Moterys 300 279 293 207 227 -24,3 

Vyrai 99 104 111 69 101 +2 
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4. SERGAMUMO KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOMIS 

PASISKIRSTYMAS PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ 

 

Toliau bus pateiktas sergamumo kraujotakos sistemos 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 minėtomis 

ligomis buvo tarp kaimo gyventojų. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumas sumažėjo abiejose 

grupėse – tarp miesto gyventojų 6,3 proc., tarp kaimo – 10,1 proc. 

6 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių r. 

2017-2021 m. 

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

Miestas 4180 4087 4044 3709 3917 -6,3 

Kaimas 5074 5139 4973 4543 4561 -10,1 

 

7 lentelėje pateiktas sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklio pasiskirstymas tarp 

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

2017 m. ir 2021 m., abiejose grupėse taip pat sumažėjo – tarp miesto gyventojų 1,6 proc., tarp kaimo 

– 3,2 proc. 

7 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklio pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Miestas 420,23 423,3 427,1 397,92 413,51 -1,6 

Kaimas 346,89 361,38 359,02 336,28 335,74 -3,2 

 

 Lyginant bendrą sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklį tarp miesto ir kaimo 

gyventojų Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog jis buvo didesnis Anykščių r. (žr. 11 pav. ir 12 pav.). 

Lyginant 2017 m. ir 2021 m., sergamumo rodiklis tarp miesto gyventojų Anykščių r. sumažėjo 1,6 

proc., Lietuvoje padidėjo 3 proc. o sergamumo rodiklis tarp kaimo gyventojų Anykščių r. sumažėjo 

3,2 proc., Lietuvoje padidėjo 5,2 proc.  
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11 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis tarp miesto gyventojų Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos 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 

kraujotakos sistemos ligomis Anykščių r. 2017-2021 m. Iš pateiktos lentelės matyti, jo tarp miesto 

gyventojų labiausiai sumažėjo sergamumas kitomis smegenų kraujagyslių ligomis, tarp kaimo 

gyventojų labiausiai sumažėjo sergamumas kitomis ūminėmis išeminėmis širdies ligų formomis. 

Susirgimų konkrečiomis kraujotakos sistemos ligomis padaugėjo tik tarp miesto gyventojų – 

labiausiai laidumo sutrikimais ir širdies aritmijomis. 
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8 lentelė. Sergamumo konkrečiomis kraujotakos sistemos ligomis pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Hipertenzinės ligos 

Miestas 3634 3615 3535 3267 3416 -6 

Kaimas 4406 4447 4312 3948 3958 -10,2 

Kitos smegenų kraujagyslių ligos 

Miestas 904 924 925 558 633 -30 

Kaimas 1261 1294 1087 804 794 -37 

Krūtinės angina 

Miestas 788 725 754 625 681 -13,6 

Kaimas 933 876 912 750 774 -17 

Laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos 

Miestas 713 745 790 690 746 +4,6 

Kaimas 857 850 877 776 818 -4,6 

Širdies nepakankamumas 

Miestas 520 586 625 498 529 +1,7 

Kaimas 1026 964 984 811 828 -19,3 

Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos 

Miestas 401 409 387 319 334 -16,7 

Kaimas 642 599 591 459 400 -37,7 

Kojų venų varikozė 

Miestas 209 201 195 144 186 -11 

Kaimas 188 180 208 131 141 -25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

 

 

5. SERGAMUMO KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOMIS 

PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIAUS GRUPES 

 

Toliau bus pateiktas sergamumo kraujotakos sistemos 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 kraujotakos sistemos ligomis daugiausia buvo 65+ m. amžiaus grupėje. Minėtas 

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

9 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių r. 2017-

2021 m. 

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

0-17 m. 107 79 71 62 70 -34,6 

18-44 m. 636 633 572 473 518 -18,6 

45-64 m. 3302 3297 3279 2891 3044 -7,8 

65+ m. 5239 5251 5145 4879 4888 -6,7 

 

Kalbant apie sergamumo kraujotakos sistemos 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 labiausiai sumažėjo 0-17 m. amžiaus grupėje, o 

padidėjo vienintelėje 65+ m. amžiaus grupėje (žr. 10 lentelę). 

10 lentelė. Sergamumo kraujotakos sistemos 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. 30,88 23,82 22,1 19,84 22,92 -25,8 

18-44 m. 94,66 99,72 93,83 80,03 78,34 -17,2 

45-64 m. 418,53 421,15 423,4 378,95 401,95 -4 

65+ m. 805,94 822,65 821,03 791,34 840,22 +4,3 

 

13-16 pav. pateiktas sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklio palyginimas 4 minėtose 

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

grupėje sergamumas visu laikotarpiu buvo didesnis Lietuvoje. 18-44 m. amžiaus grupėje sergamumas 

2017-2020 m. buvo didesnis Anykščių r., o 2021 m. – Lietuvoje. 45-64 m. amžiaus grupėje 2017-

2018 m. sergamumas buvo didesnis Anykščių r., o 2019-2021 m. – Lietuvoje. 65+ m. amžiaus grupėje 

visu nurodytu laikotarpiu sergamumas kraujotakos sistemos ligomis buvo didesnis Lietuvoje. 

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

25,8 proc., Lietuvoje – 25,2 proc.; 18-44 m. amžiaus grupėje Anykščių r. sumažėjo 17,2 proc., 

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

padidėjo 2,7 proc.; 65+ m. amžiaus grupėje Anykščių r. padidėjo 4,3 proc., Lietuvoje - 2,9 proc.  
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13 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis 0-17 m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis 18-44 m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 
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15 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis 45-64 m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis 65+ m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 11 lentelėje, pateikti konkretūs susirgimai kraujotakos sistemos ligomis pagal tam tikras 

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

labiausiai sumažėjo susirgimų kitomis ūminėmis išeminėmis širdies ligų formomis ir kojų venų 

varikozėmis. 18-44 m. amžiaus grupėje labiausiai sumažėjo sergamumas kitomis ūminėmis 

išeminėmis širdies ligų formomis, o 45-64 m. amžiaus grupėje labiausiai sumažėjo sergamumas 

kitomis smegenų kraujagyslių ligomis. 65+ m. amžiaus grupėje sumažėjo visi susirgimai 

konkrečiomis kraujotakos sistemos ligomis. 0-17 m. amžiaus grupėje labiausiai padaugėjo susirgimų 

širdies nepakankumu, 18-44 m. - kitomis smegenų kraujagyslių ligomis, o 45-64 m. amžiaus grupėje 

– susirgimų kojų venų varikozėmis. 
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11 lentelė. Sergamumo konkrečiomis kraujotakos sistemos ligomis pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Hipertenzinės ligos 

0-17 m. 9 5 6 3 2 -77,8 

18-44 m. 393 397 347 307 304 -22,7 

45-64 m. 2915 2929 2886 2568 2681 -8 

65+ m. 4743 4758 4652 4383 4418 -6,9 

Kitos smegenų kraujagyslių ligos 

0-17 m. - - - - 2 +100 

18-44 m. 12 15 8 6 15 +25 

45-64 m. 295 277 239 174 186 -37 

65+ m. 1862 1934 1773 1187 1227 -34,1 

Krūtinės angina 

0-17 m. - - - - 2 +100 

18-44 m. 28 27 25 32 21 -25 

45-64 m. 423 368 436 331 379 -10,4 

65+ m. 1276 1210 1216 1016 1062 -16,8 

Laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos 

0-17 m. 19 14 15 14 19 - 

18-44 m. 111 112 107 82 109 -1,8 

45-64 m. 342 352 334 304 346 +1,2 

65+ m. 1104 1128 1224 1082 1100 -0,4 

Širdies nepakankamumas 

0-17 m. 2 2 5 5 6 +200 

18-44 m. 23 27 15 20 14 -39,1 

45-64 m. 261 263 304 230 266 +1,9 

65+ m. 1269 1266 1291 1060 1077 -15,1 

Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos 

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

18-44 m. 11 11 4 5 4 -63,6 

45-64 m. 183 185 195 161 162 -11,5 

65+ m. 852 814 783 616 569 -33,2 

Kojų venų varikozė 

0-17 m. 3 1 2 - - -100 

18-44 m. 58 47 53 30 43 -25,9 

45-64 m. 136 153 151 116 139 +2,2 

65+ m. 202 182 198 130 146 -27,7 
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6. BENDRAS MIRTINGUMAS DĖL KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ 

 

12 lentelėje pateiktas bendras mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų abs sk. Anykščių r. 

2017-2021 m. Iš pateiktų duomenų matyti, jog bendras mirtingumas padidėjo 0,9 proc. Mirtingumas 

dėl kitų 12 lentelėje išvardintų ligų sumažėjo, labiausiai – mirtingumas dėl intracerebrinių 

kraujosrūvų. 

12 lentelė. Mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Kraujotakos sistemos ligos 347 302 342 357 350 +0,9 

Kitos išeminės širdies ligos 226 191 215 224 210 -7,1 

Smegenų infarktas 38 38 33 41 34 -10,5 

Kitos smegenų kraujagyslių 

ligos 
35 18 28 29 31 -11,4 

Ūminis miokardo infarktas 18 18 25 20 15 -16,7 

Intracerebrinė kraujosrūva 12 8 8 5 7 -41,7 

 

Toliau, 13 lentelėje, pateikti mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio (mirusių asmenų 

skaičius 100 000 gyv.) pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. Iš minėtos lentelės matyti, jog bendro 

mirtingumo rodiklis padidėjo 7,5 proc. 2017-2021 m. laikotarpiu sumažėjo ir mirtingumas kitomis 

lentelėje išvardintomis kraujotakos sistemos ligomis, labiausiai - dėl intracerebrinių kraujosrūvų. 

13 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Kraujotakos sistemos ligos 1412,06 1264,89 1466,55 1563,7 1517,94 +7,5 

Kitos išeminės širdies ligos 919,67 799,98 921,96 981,14 910,77 -1 

Smegenų infarktas 154,63 159,16 141,51 179,58 147,46 -4,6 

Kitos smegenų kraujagyslių 

ligos 
142,43 75,39 120,07 127,02 134,45 -5,6 

Ūminis miokardo infarktas 73,25 75,39 107,2 87,6 65,05 -11,2 

Intracerebrinė kraujosrūva 48,83 33,51 34,31 21,9 30,36 -37,8 

 

Toliau, 17 pav., pateiktas mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio Anykščių r. 

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

Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., minėtas rodiklis Anykščių r. padidėjo 7,5 proc., Lietuvoje 

– 3,1 proc. 
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17 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 pav. pateiktas mirtingumo dėl kitų išeminių širdies ligų rodiklio Anykščių r. palyginimas su 

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

Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. sumažėjo 1 proc., Lietuvoje – 4,7 proc. 

18 pav. Mirtingumo dėl kitų išeminių širdies ligų rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 19 pav., pateiktas mirtingumo dėl smegenų infarkto rodiklio Anykščių r. palyginimas 

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

Lyginant 2017 m. ir 2021 m., Anykščių r. rodiklis sumažėjo 4,6 proc., Lietuvoje – 17,1 proc. 

 

 

 

 



20 
 
 

 

 

19 pav. Mirtingumo dėl smegenų infarkto rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 pav. pateiktas mirtingumo dėl kitų smegenų kraujagyslių ligų rodiklio palyginimas Anykščių 

r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. Matyti, jog visu nurodytu laikotarpiu rodiklis buvo didesnis Anykščių r. 

Lyginant 2017 m. ir 2021 m., Anykščių r. mirtingumas sumažėjo 5,6 proc., Lietuvoje padidėjo 17,9 

proc. 

20 pav. Mirtingumo dėl kitų smegenų kraujagyslių ligų rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 pav. pateiktas mirtingumo dėl ūminio miokardo infarkto rodiklio palyginimas Anykščių r. 

ir Lietuvoje 2017-2021 m. Matyti, jog visu laikotarpiu mirtingumas buvo didesnis Anykščių r. 

Lyginant 2017 m. ir 2021 m., Anykščių r. jis sumažėjo 11,2 proc., Lietuvoje – 2,4 proc. 
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21 pav. Mirtingumo dėl ūminio miokardo infarkto rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau, 22 pav., pateiktas mirtingumo dėl intracerebrinių kraujosrūvų rodiklio Anykščių r. 

palyginimas su Lietuvos vidurkiu 2017-2021 m. Visu nurodytu laikotarpiu minėto mirtingumo 

rodiklis buvo didesnis Anykščių r. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., rodiklis Anykščių r. sumažėjo 37,8 

proc., Lietuvoje sumažėjo 5 proc. 

22 pav. Mirtingumo dėl intracerebrinių kraujosrūvų rodiklis Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 
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7. MIRTINGUMO DĖL KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ 

PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ 

 

Toliau bus pateiktas mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal lytį ir 

pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. 14 lentelėje pateiktas minėtas mirtingumas moterų ir vyrų tarpe 

abs. sk. Matyti, jog mirčių dėl minėtų ligų visu laikotarpiu daugiau buvo moterų tarpe, o lyginant 

2017 m. ir 2021 m., mirčių tarp moterų padaugėjo 3,9 proc., o tarp vyrų sumažėjo 3,5 proc. 

14 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Moterys 204 194 206 208 212 +3,9 

Vyrai 143 108 136 149 138 -3,5 

 

 Vertinant mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio pasiskirstymą pagal lytį ir 

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

pastarųjų tarpe padidėjo 10,4 proc., o vyrų tarpe 3,2 proc. (žr. 15 lentelę). 

15 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 2017-2021 

m. 

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

Moterys 1564,12 1533,23 1672,42 1731,31 1727,44 +10,4 

Vyrai 1240,08 962,35 1236,08 1377,53 1279,55 +3,2 

 

 Lyginant bendrą mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklį moterų ir vyrų tarpe 

Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog tiek moterų, tiek vyrų tarpe, minėtas mirtingumas visu laikotarpiu 

buvo didesnis Anykščių r. (žr. 23 pav. ir 24 pav.). Lyginant 2017 m. ir 2021 m., mirtingumo rodiklis 

moterų tarpe Anykščių r. padidėjo 10,4 proc., Lietuvoje - 1,8 proc. Vyrų tarpe Anykščių r. padidėjo 

3,2 proc., Lietuvoje – 5,1 proc. 

 

23 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis moterų tarpe Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 

m. 
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24 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis vyrų tarpe Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 lentelėje pateiktas mirtingumas abs. sk. dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų moterų ir 

vyrų tarpe Anykščių r. 2017-2021 m. Matyti, jog labiausiai moterų tarpe sumažėjo mirčių dėl ūminio 

miokardo infarkto, vyrų tarpe – mirčių dėl intracerebrinių kraujosrūvų. Padaugėjusių mirčių dėl 

konkrečių kraujotakos sistemos ligų tiek moterų, tiek vyrų tarpe fiksuota nebuvo. 

16 lentelė. Mirtingumo dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal lytį Anykščių r. 2017-

2021 m. 

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

Kitos išeminės širdies ligos 

Moterys 132 116 138 135 126 -4,5 

Vyrai 94 75 77 89 84 -10,6 

Smegenų infarktas 

Moterys 23 31 16 24 22 -4,3 

Vyrai 15 7 17 17 12 -20 

Kitos smegenų kraujagyslių ligos 

Moterys 25 12 18 15 23 -8 

Vyrai 10 6 10 14 8 -20 

Ūminis miokardo infarktas 

Moterys 8 11 12 13 5 -37,5 

Vyrai 10 7 13 7 10 - 

Intracerebrinė kraujosrūva 

Moterys 5 7 4 4 4 -20 

Vyrai 7 1 4 1 3 -57,1 
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8. MIRTINGUMO DĖL KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ 

PASISKIRSTYMAS PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ 

 

Šiame skyriuje bus pateiktas mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal 

gyvenamąją vietą ir pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. 17 lentelėje pateiktas minėtas mirtingumas 

tarp miesto ir kaimo gyventojų abs. sk. Matyti, jog mirčių dėl minėtų ligų visu laikotarpiu daugiau 

buvo tarp kaimo gyventojų, o lyginant 2017 m. ir 2021 m., mirčių jų tarpe sumažėjo 9,6 proc., tarp 

miesto gyventojų padaugėjo 24,1 proc. 

17 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių r. 

2017-2021 m. 

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

Miestas 108 116 112 118 134 +24,1 

Kaimas 239 186 230 239 216 -9,6 

 

 Vertinant mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio pasiskirstymą pagal gyvenamąją 

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

kaimo gyventojų ir pastarųjų tarpe sumažėjo 2,7 proc., o vyrų tarpe padidėjo 30,3 proc. (žr. 18 lentelę). 

18 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Anykščių 

r. 2017-2021 m. 

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

Miestas 1085,75 1201,45 1182,87 1265,96 1414,62 +30,3 

Kaimas 1633,96 1307,97 1660,47 1769,13 1589,99 -2,7 

 

 Lyginant bendrą mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklį tarp miesto ir kaimo 

gyventojų Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog abiejose gyvenamosiose vietovėse minėtas 

mirtingumas visu laikotarpiu buvo didesnis Anykščių r. (žr. 25 pav. ir 26 pav.). Lyginant 2017 m. ir 

2021 m., mirtingumo rodiklis tarp miesto gyventojų Anykščių r. padidėjo 30,3 proc., Lietuvoje – 3,4 

proc. Tarp kaimo gyventojų Anykščių r. sumažėjo 2,7 proc., Lietuvoje padidėjo 3,4 proc. 

 

25 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis tarp miesto gyventojų Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 
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26 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis tarp kaimo gyventojų Anykščių r. ir Lietuvoje 2017-

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 lentelėje pateiktas mirtingumas abs. sk. dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų tarp miesto 

ir kaimo gyventojų Anykščių r. 2017-2021 m. Matyti, jog labiausiai tarp miesto ir tarp kaimo 

gyventojų sumažėjo mirčių dėl intracerebrinių kraujosrūvų. Tarp miesto gyventojų labiausiai 

padaugėjo kitų išeminių širdies bei smegenų kraujagyslių ligų, tarp kaimo gyventojų padaugėjusių 

mirčių dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų fiksuota nebuvo. 

19 lentelė. Mirtingumo dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Kitos išeminės širdies ligos 

Miestas 66 71 65 70 77 +16,7 

Kaimas 160 120 150 154 133 -16,9 

Smegenų infarktas 

Miestas 13 13 12 14 11 -15,4 

Kaimas 25 25 21 27 23 -8 

Kitos smegenų kraujagyslių ligos 

Miestas 12 7 8 13 14 +16,7 

Kaimas 23 11 20 16 17 -26,1 

Ūminis miokardo infarktas 

Miestas 9 10 13 7 7 -22,2 

Kaimas 9 8 12 13 8 -11,1 

Intracerebrinė kraujosrūva 

Miestas 3 4 4 3 2 -33,3 

Kaimas 9 4 4 2 5 -44,4 
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9. MIRTINGUMO DĖL KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ 

PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIAUS GRUPES 

 

Toliau bus pateiktas mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal 18-44 m., 

45-64 m. ir 65+ m. amžiaus grupes (0-17 m. amžiaus grupėje mirčių atvejų dėl kraujotakos sistemos 

ligų fiksuota nebuvo) ir pokyčiai Anykščių r. 2017-2021 m. 20 lentelėje pateiktas mirtingumas tarp 

minėtų trijų amžiuaus grupių abs. sk. Matyti, jog mirčių dėl kraujotakos sistemos ligų visu laikotarpiu 

daugiausia buvo 65+ m. amžiaus grupėje. Lyginant 2017 m. ir 2021 m., mirčių labiausiai padaugėjo 

46-64 m. amžiaus grupėje – 14,7 proc., o sumažėjo 18-44 m. amžiaus grupėje - 100 proc. 

20 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių r. 2017-

2021 m. 

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

18-44 m. 4 3 2 2 - -100 

45-64 m. 34 21 31 38 39 +14,7 

65+ m. 309 278 309 317 311 +0,7 

 

 Vertinant mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio pasiskirstymą pagal amžiaus 

grupes ir pokyčius 2017-2021 m., matyti, jog minėto mirtingumo rodiklis taip pat buvo didžiausias 

65+ m. amžiaus grupėje. Lyginant 5 m. pokytį, labiausiai minėtas rodiklis padidėjo 45-64 m. amžiaus 

grupėje, o sumažėjo 18-44 m. amžiaus grupėje – 100 proc. (žr. 21 lentelę). 

21 lentelė. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklio pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Anykščių r. 

2017-2021 m. 

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

18-44 m. 59,54 47,26 32,81 33,84 - -100 

45-64 m. 430,95 268,25 400,28 498,1 514,99 +19,5 

65+ m. 4753,48 4355,32 4930,98 5141,51 5345,94 +12,5 

 

 Lyginant bendrą mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklį tarp trijų aukščiau išvardintų 

amžiaus grupių Anykščių r. ir Lietuvoje, matyti, jog bene visu nurodytu laikotarpiu minėtas 

mirtingumas buvo didesnis Anykščių r., išskyrus 18-44 m. amžiaus grupę 2021 m. ir 45-64 m. 

amžiaus grupę 2018 m. (žr. 27 pav., 28 pav. ir 29 pav.). Lyginant 2017 m. ir 2021 m., mirtingumo 

rodiklis 18-44 m. amžiaus grupėje Anykščių r. sumažėjo 100 proc., Lietuvoje – 5,6 proc., 45-64 m. 

amžiaus grupėje Anykščių r. padidėjo 19,5 proc., Lietuvoje – 10,2 proc., 65+ m. amžiaus grupėje 

Anykščių r. padidėjo 12,5 proc., Lietuvoje sumažėjo 0,4 proc. 
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27 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis 18-44 m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

28 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis 45-64 m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
 

 

 

29 pav. Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis 65+ m. amžiaus grupėje Anykščių r. ir Lietuvoje 

2017-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 lentelėje pateiktas mirtingumas abs. sk. dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų tarp minėtų 

amžiaus grupių Anykščių r. 2017-2021 m. Labiausiai 18-44 m. amžiaus grupėje sumažėjo mirčių dėl 

kitų išeminių širdies ligų ir smegenų infarkto. 45-64 m. ir 65+ m. amžiaus grupėse labiausiai sumažėjo 

mirčių dėl intracerebrinių kraujosrūvų. Padaugėjusių mirčių atvejų dėl konkrečių kraujotakos 

sistemos ligų fiksuota 45-64 m. amžiaus grupėje - labiausiai padaugėjo mirčių dėl smegenų infarkto. 

22 lentelė. Mirtingumo dėl konkrečių kraujotakos sistemos ligų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

Anykščių r. 2017-2021 m. 

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

Kitos išeminės širdies ligos 

18-44 m. 2 2 1 1 - -100 

45-64 m. 23 12 18 20 19 -17,4 

65+ m. 201 177 196 203 191 -5 

Smegenų infarktas 

18-44 m. 1 - - - - -100 

45-64 m. 2 2 3 2 5 +150 

65+ m. 35 36 30 39 29 -17,1 

Kitos smegenų kraujagyslių ligos 

18-44 m. - - - 1 - - 

45-64 m. 2 - - 1 2 - 

65+ m. 33 18 28 27 29 -12,1 

Ūminis miokardo infarktas 

18-44 m. - 1 - - - - 

45-64 m. 2 - 3 3 4 +100 

65+ m. 16 17 22 17 11 -31,3 

Intracerebrinė kraujosrūva 

45-64 m. 3 1 3 2 2 -33,3 

65+ m. 9 7 5 3 5 -44,4 



29 
 
 

 

 

10.  IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

IŠVADOS: 

Anykščių r., 2017-2021 m.: 

1. Bendras sergamumas kraujotakos siustemos ligomis sumažėjo 8,2 proc., o sergamumo 

rodiklis – 2,2 proc. (Lietuvoje padidėjo 4,2 proc.) 

2. Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis moterų tarpe sumažėjo 10,3 proc., vyrų 

tarpe – 4,8 proc. Sergamumo rodiklis moterų tarpe sumažėjo 4,7 proc. (Lietuvoje padidėjo 3,4 proc.), 

vyrų tarpe padidėjo 1,8 proc. (Lietuvoje – 5,9 proc.). 

3. Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis tarp miesto gyventojų sumažėjo 6,3 proc., 

tarp kaimo gyventojų – 10,1 proc. Sergamumo rodiklis tarp miesto gyventojų sumažėjo 1,6 proc. 

(Lietuvoje padidėjo 3 proc.), tarp kaimo gyventojų sumažėjo 3,2 proc. (Lietuvoje padidėjo 5,2 proc.). 

4. Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje sumažėjo 34,6 

proc., 18-44 m. – 18,6 proc., 45-64 m. – 7,8 proc., 65+ m. – 6,7 proc. Sergamumo rodiklis 0-17 m. 

amžiaus grupėje sumažėjo 25,8 proc. (Lietuvoje – 25,5 proc.), 18-44 m. – 17,2 proc. (Lietuvoje 

padidėjo 4 proc.), 45-64 m. – 4 proc. (Lietuvoje padidėjo 2,7 proc.), 65+ m. padidėjo 4,3 proc. 

(Lietuvoje – 2,9 proc.). 

5. Bendras mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų padidėjo 0,9 proc., o mirtingumo rodiklis 

– 7,5 proc. (Lietuvoje – 3,1 proc.). 

6. Bendras mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų moterų tarpe padidėjo 3,9 proc., vyrų 

tarpe sumažėjo 3,5 proc. Mirtingumo rodiklis moterų tarpe padidėjo 10,4 proc. (Lietuvoje – 1,8 proc.), 

vyrų tarpe – 3,2 proc. (Lietuvoje – 5,1 proc.). 

7. Bendras mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų tarp miesto gyventojų padidėjo 24,1 

proc., tarp kaimo gyventojų sumažėjo 9,6 proc. Mirtingumo rodiklis tarp miesto gyventojų padidėjo 

30,3 proc. (Lietuvoje – 3,4 proc.), tarp kaimo gyventojų sumažėjo 2,7 proc. (Lietuvoje padidėjo 3,4 

proc.). 

8. Bendras mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų 18-44 m. amžiaus grupėje sumažėjo 100 

proc., 45-64 m. amžiaus grupėje padidėjo 14,7 proc., 65+ m. – 0,7 proc. Mirtingumo rodiklis 18-44 

m. amžiaus grupėje sumažėjo 100 proc. (Lietuvoje – 5,6 proc.), 45-64 m. amžiaus grupėje padidėjo 

19,5 proc. (Lietuvoje – 10,2 proc.), 65+ m. – 12,5 proc. (Lietuvoje sumažėjo 0,4 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. Nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų; 
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5. Pajautus pasikartojančius galvos skausmus, svaigimus, pusiausvyros ar koordinacijos 

sutrikimus, tam tikrų kūno dalių tirpimus nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus ir 

drąsiai išsakyti savo problemas. 

6. Aktyviau dalyvauti širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje. 

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 kraujotakos sistemos ligų prevencijos vykdymo; 

5. Aktyviau kviesti gyventojus dalyvauti širdies ligų ir kraujagyslių prevencinėje programoje.  

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: 

1. Atsakingai vykdyti kraujotakos sistemos ligų prevenciją – konsultuoti, atlikti kraujo 

spaudimo matavimą, KMI įvertinimą bei kitus patikrinimus, suteikti visą informaciją dėl tolimesnių 

veiksmų, specializuotos pagalbos. 

2. Aktyviau kviesti gyventojus dalyvauti širdies ligų ir kraujagyslių prevencinėje programoje.  

11.  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: 2022-12-20 
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