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PRATARMĖ 

 

Visą pastarųjų dvidešimties metų periodą mirtingumas Lietuvoje svy-

ruoja išlikdamas santykinai aukštas tiek istorinės raidos požiūriu (vyrų net 

aukštesnis nei buvo daugiau kaip prieš keturis dešimtmečius), tiek ir palyginti 

su panašaus išsivystymo lygio šalimis. Ankstesnių metų tyrimai atskleidė, kad 

bendrus nepalankius Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklius nemaža dalimi 

lemia dideli sociodemografiniai mirtingumo skirtumai (Jasilionis, Stankū-

nienė, Shkolnikov, 2006) bei gerokai aukštesni mirtingumo rodikliai dėl kai 

kurių mirties priežasčių (kraujotakos sistemos ligų, išorinių mirties priežasčių) 

nei kitose Europos Sąjungos šalyse (Stankūnienė, Jasilionis, 2011). Itin dideli 

mirtingumo rodikliai tebėra tarp suaugusių gyventojų (ypač vyrų), o tai lemia 

ir kur kas mažesnius (palyginant su kitomis ES šalimis) Lietuvos vyrų ir moterų 

vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius.  

Siekiant atskleisti socioekonominių kintamųjų poveikį bendram mir-

tingumo lygiui ir mirtingumo lygiui pagal įvairias mirties priežastis 2010–

2011 m. buvo vykdomas Lietuvos gyventojų prieštaringų mirtingumo poky-

čių, socialinės diferenciacijos ir veiksnių tyrimas1, kurio pagrindinė metodo-

loginė prieiga – mirtingumo  ir gyventojų surašymo informacijos jungimas. 

Vadovaujantis šia tarptautiniu mastu inovacine metodika buvo sujungti 

2001 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ir 2001–2005 m. mirtingu-

mo duomenys.  

Gyventojų surašymo ir mirtingumo informacija buvo sujungta itin 

aukštos kvalifikacijos Lietuvos statistikos departamento specialistų dėka. Sėk-

mingai perimta ir Lietuvos duomenims pritaikyta inovacinė metodika leido 

parengti agreguotų sujungtų duomenų informaciją, kurios pagrindu buvo at-

liekami visi mirtingumo skirtumų rodiklių skaičiavimai šiai mokslo studijai. Au-

toriai ypač dėkoja Dr. Vladimirui Shkolnikovui (Makso Planko demografinių 

tyrimo instituto Demografinių duomenų laboratorijos vadovui) už indėlį 

                                                 
1 Tyrimas atliktas vykdant nacionalinės programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektą, kurį fi-
nansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-14/2010). Tyrimą atliko Lietuvos socialinių tyrimų centro De-
mografinių tyrimų instituto mokslininkų grupė. 
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rengiant tyrimo metodologinius pagrindus, Daliai Ambrozaitienei ir kitiems 

Lietuvos statistikos departamento specialistams, be kurių kūrybinio darbo ir 

metodologinių sprendimų šis tyrimas nebūtų buvęs įmanomas. 

Leidinyje pateikiami šio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys Lietuvos gy-

ventojų mirtingumo skirtumus pagal užimtumo statusą, profesijas, išsilavi-

nimą ir pagal pagrindines mirties priežastis. Tyrimo metu gauti nauji mokslo 

duomenys išryškino ypač didelius suaugusių Lietuvos gyventojų socioeko-

nominius mirtingumo skirtumus pagal mirties priežastis bei šių skirtumų 

nulemtus gyventojų praradimus. Atlikto kompleksinio suaugusių gyventojų 

mirtingumo skirtumų vertinimo rezultatai turi sudominti Lietuvos sveikatos 

ir socialinės politikos rengėjus ir vykdytojus, gyventojų statistikos specialis-

tus, mokslininkus ir studentus (ypač demografus, epidemiologus, sociolo-

gus, ekonomistus). 
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ĮVADAS 

Šiuolaikinis oficialus Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatos apibrė-

žimas teigia, kad sveikata yra ne vien ligų ar negalios nebuvimas, bet visiška 

fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė (PSO, 1998). Tarptautiniuose sveikatos poli-

tikos dokumentuose pabrėžiama, kad gera sveikata yra pamatinė kiekvieno 

individo-piliečio teisė; gyventojų sveikatos situacijos gerinimas turi būti laiko-

mas pagrindiniu socialinės ir ekonominės raidos tikslu (PSO, 1998; Marmot, 

2007). Todėl visuomenės raida turi būti vertinama remiantis tiek visų gyven-

tojų sveikatos vidurkiu, tiek ir vertinant sveikatos pasiskirstymo įvairiose so-

cialinėse visuomenės grupėse teisingumą (Marmot, 2007). Šiuolaikiniame vi-

suomenių raidos etape sveikatos ir mirtingumo rodikliai, panašiai kaip sociali-

nės nelygybės ir išsilavinimo plėtros rodikliai, tampa svarbesni nei bendrieji 

ekonominiai rodikliai (pvz., BVP ar pajamų vidurkis), kurie objektyviai nebeat-

spindi gyvenimo lygio ar kokybės. Visuomenės sveikata ir mirtingumas rodo 

ne tik tai, kiek ekonominės gerovės visuomenė sukuria, bet ir kiek tolygiai bei 

kaip teisingai ši gerovė pasiekia eilinį visuomenės narį. Nobelio premijos lau-

reatas ekonomistas Amartya Sen (1998) mirtingumo statistiką laiko svarbiu 

ekonominės analizės instrumentu, galinčiu teikti operatyvią ir tikslią informa-

ciją apie ekonominės politikos poveikį gyventojams sparčių ir prieštaringų so-

cioekonominių permainų periodu. 

Didėjantis mokslininkų ir politikų dėmesys gyventojų sveikatos netoly-

gumų problemoms susijęs tiek su etinėmis nelygybės dimensijomis (pvz., ne-

lygybės didėjimas yra nepriimtinas socialinės gerovės valstybių diskurse), tiek 

ir su demografinėmis bei ekonominėmis sveikatos nelygybės pasekmėmis. 

Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad didėjantys sveikatos skirtumai tarp so-

cialinių grupių gali tapti neišvengiama kliūtimi užtikrinant tolesnį sveikatos si-

tuacijos gerinimą šalies lygmeniu.  

Gyventojų sveikatos netolygumai susiję ir su reikšmingais ekonominiais 

nuostoliais. Mackenbach, Meerding ir Kunst (2011) vertinimu, pašalinus sveika-

tos netolygumus, būtų galima sutaupyti apie 20 proc. sveikatos ir 15 proc. so-

cialinės apsaugos sričių biudžetų. Šio tyrimo duomenimis, bendri bendrojo vi-

daus produkto praradimai dėl sveikatos nelygybės Europos Sąjungos šalyse 
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senbuvėse bei Vidurio Europos šalyse (Vengrijoje ir Čekijoje) siekė 1,4 proc. 

(Mackenbach, Meerding ir Kunst, 2011). Akivaizdu, kad ekonominė nelygybės 

kaina dar didesnė šalyse, kuriose sveikatos netolygumų rodikliai yra dar didesni 

nei minėtose šalyse – tarp jų ir Lietuvoje bei kaimyninėse Baltijos valstybėse. 

Gyventojų mirtingumo socioekonominės diferenciacijos problemos 

svarba pripažįstama net egalitarinėse Šiaurės šalyse (Vallgårda, 2010). Dar 

daugiau, šias šalis galima laikyti sveikatos nelygybės tyrimų pionierėmis. Ta-

čiau tokie tyrimai yra ypač aktualūs šalims, kuriose vyksta spartūs politiniai, 

socialiniai ir ekonominiai pokyčiai. Palyginti su kitomis Europos Sąjungos šali-

mis, Lietuvos gyventojų mirtingumas išsiskiria savo prieštaringa dinamika ir 

labai ryškia diferenciacija pagal lytį, amžių, išsilavinimą, santuokinį statusą ir 

gyvenamąją vietą (Stankūnienė, Jasilionis, Krūminš, 1999; Meslé ir Hertrich, 

1999; Kalėdienė ir Petrauskienė, 2000, 2005; Jasilionis, 2003; Jasilionis ir kt., 

2006, 2007). Reikia paminėti, kad, nepaisant spartaus ekonominio augimo ir 

pozityvių politinių permainų (įstojimas į ES ir NATO) 2000–2007 m., Lietuvos 

vyrų mirtingumas augo (Jasilionis ir kt., 2011A). Nors 2008–2010 m. gyventojų 

sveikatos situacija gerėjo, tiek tarptautiniame (ES) kontekste, tiek ir ilgalaikėje 

istorinėje perspektyvoje Lietuvos gyventojų mirtingumo rodikliai tebėra ne-

palankūs. 

Nepaisant gyventojų sveikatos socioekonominės diferenciacijos pro-

blemų aktualumo, šie procesai ir jų veiksniai iki šiol nepakankamai ištirti. Pa-

grindinė tokių tyrimų plėtros kliūtis – patikimų duomenų trūkumas. Daugely-

je šalių mirtingumo sociodemografinių ir socioekonominių skirtumų tyrimai 

visos populiacijos lygmeniu vykdomi remiantis agreguotais, su gyventojų 

surašymu nesujungtais, demografinės statistikos duomenimis. Lyginamieji ty-

rimai rodo, kad tokio tipo duomenims būdingos paklaidos, kurios lemia dide-

lius kai kurių sociodemografinių ir socioekonominių gyventojų grupių mirtin-

gumo rodiklių iškraipymus (Vallin, 1979; Kunst ir kt., 1998, 2004). Lietuvos duo-

menų patikimumo tyrimai taip pat atskleidė dideles rodiklių, apskaičiuotų pa-

gal su gyventojų surašymu nesujungtus duomenis, paklaidas (Shkolnikov ir kt., 

2007; Jasilionis ir kt., 2011B). Nustatyta, kad tokio tipo tyrimų rezultatai gali pa-

teikti klaidingus duomenis sveikatos politikos kūrėjams (Jasilionis ir kt., 2011). 

Pirmą kartą Lietuvoje atlikto gyventojų mirtingumo tyrimo taikant ino-

vacinius, su gyventojų surašymu sujungtus mirtingumo duomenis rezultatai 
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atskleidė labai didelius sociodemografinius mirtingumo skirtumus (Jasilionis 

ir kt., 2006, 2007). Tačiau atliekant pastarąjį ir kitus Lietuvos gyventojų sveika-

tos diferenciacijos tyrimus buvo remiamasi tik viena socioekonomine dimen-

sija (išsilavinimu), o vertinant mirtingumo skirtumų mastus buvo dažniausiai 

atsižvelgiama tik į skirtumus tarp didžiausios ir mažiausios mirtingumo rizikos 

gyventojų grupių.  

Šio tyrimo tikslas – naudojant atnaujintus su gyventojų surašymu su-

jungtus gyventojų mirtingumo skirtumų duomenis bei formaliosios (mate-

matinės) demografijos, socialinės epidemiologijos ir statistikos metodus bei 

inovacinius nelygybės vertinimo rodiklius kompleksiškai vertinti Lietuvos su-

augusių gyventojų mirtingumo skirtumus pagal tris socioekonomines dimen-

sijas – išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą ir profesijų grupes. Tyrimo 

metu bus atliekamas sistemingas mirtingumo skirtumų pagal mirties priežas-

tis vertinimas atsižvelgiant į sveikatai neigiamos įtakos darančios elgsenos ir 

kai kurių mirties priežasčių sąryšius (su alkoholio vartojimu ir rūkymu susiju-

sias mirties priežastis). Inovacinė tyrimo metodologija leis tiksliau identifikuo-

ti padidėjusio mirtingumo rizikos grupes ir objektyviai vertinti mirtingumo 

skirtumų poveikį visuomenės sveikatai visos šalies lygmeniu. Taigi bus suda-

rytos geresnės informacinės mirtingumo mažinimo prevencinių priemonių 

tobulinimo ir kūrimo prielaidos.  
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1    S K Y R I U S  

      LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO 
      RAIDA IR SITUACIJA 

Lietuva kartu su Rytų, iš dalies ir Vidurio Europos šalimis nuo praėjusio 

šimtmečio septinto dešimtmečio pagal mirtingumo pokyčius ir lygį tapo išim-

timi išsivysčiusių šalių mirtingumo raidos kontekste. Kaip rodo įvairūs tyrimai, 

tuo metu Lietuva kartu su kitomis komunistinio pasaulio šalimis pagal mirtin-

gumo pokyčius išsiskyrė iš išsivysčiusių šalių draugijos: išsivysčiusiose šalyse 

mirtingumas toliau mažėjo, o Rytų ir Vidurio Europos šalyse mirtingumo ma-

žėjimas letėjo, stagnavo ar net didėjo (Meslé, 2004) (1, 2 priedas). Lietuvoje 

tokia padėtis tebėra iki šiol, t. y. trunka daugiau nei keturiasdešimt metų, nors 

XX a. paskutiniame dešimtmetyje Vidurio Europos, o pastaraisiais metais - ir 

kaimyninės Baltijos šalys, ypač Estija, vėl pasuko akivaizdaus mirtingumo ma-

žėjimo linkme. Šiuo metu Lietuva tarp Europos Sąjungos šalių pagal mirtingu-

mo lygį ir kitimą užima atsiliekančiųjų pozicijas. Jai tebėra būdingi sovietme-

čio mirtingumo modelio bruožai, kurie, kaip rodo įvairūs tyrimai, pasižymi 

mirtingumo lygio stagnacija, svyravimais ar net didėjimu, pokyčių selektyvu-

mu, diferenciacija, mirties priežasčių struktūros kitimo kontrastais (Bobadilla 

ir Costello, 1997). Mažėjant kūdikių ir vaikų mirtingumui jauno ir vidutinio 

amžiaus vyrų mirtingumas didėja (Meslé, 2004). Padidėjęs priešlaikinis (dar-

bingo amžiaus gyventojų) mirtingumas yra vienas svarbiausių specifinių mir-

tingumo kitimo ir sovietinio mirtingumo modelio bruožų (Stankūnienė, Jasi-

lionis, 2002). Detalesni mirtingumo tyrimai atskleidė, kad sovietinį mirtingu-

mo modelį vis dėlto geriausiai apibūdina ne bendrasis mirtingumo lygis ir jo 

specifinis kitimas, o mirtingumo pokyčių selektyvumas ir didelė diferenciacija 

(Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006). Santykinai aukštą Lietuvos ben-

drojo mirtingumo lygį sovietmečiu ir dabartiniu metu didele dalimi lemia itin 

nepalanki kai kurių gyventojų segmentų (kaimo gyventojų, menkiau išsilavi-

nusių ir nesusituokusių vyrų) sveikatos situacija ir gerokai didesni mirtingumo 

rodikliai (Jasilionis ir kt., 2007). Nuodugnesnių gyventojų mirtingumo tyrimų 

rezultatai leidžia teigti, kad bendrojo mirtingumo lygį kai kuriose gyventojų 



 

 12 

grupėse didele dalimi lemia ypač padidėjęs mirtingumas dėl kraujotakos sis-

temos ligų, taip pat labai didelis mirtingumas dėl su elgsena susijusių mirties 

priežasčių (išorinių ir susijusių su alkoholio vartojimu) (Jasilionis, Stankūnienė, 

Shkolnikov, 2006; Jasilionis ir kt., 2007). Šiuos daugiau kaip keturiasdešimties 

pastarųjų metų Lietuvos mirtingumo pokyčius, bruožus ir dabartinę situaciją 

vertinant mirtingumo raidos teorijų - epidemiologinio perėjimo (Omran, 

1971) ir sveikatos perėjimo (Vallin ir Meslé, 2004) - kontekste galima teigti, 

kad Lietuva "įstrigo" trečioje epidemiologinio perėjimo stadijoje (Jasilionis, 

2003) arba taip ir neperėjo į antrą sveikatos perėjimo stadiją (Stankūnienė, Ja-

silionis, 2011), t. y. Lietuva nukrypo nuo epidemiologinio ir sveikatos perėjimo 

modelių (2 priedas). Išsivysčiusiose industrinėse šalyse XX a. septintame de-

šimtmetyje prasidėjęs įspūdingas mirtingumo mažėjimas dėl kraujotakos sis-

temos ligų (dar vadinamas kraujotakos sistemos ligų revoliucija; Vallin ir 

Meslé, 2004:12, 22), komunistinių / pokomunistinių šalių, tarp jų ir Lietuvos, 

nepasiekė. Šie pasikeitimai Lietuvos nepasiekė iki XXI a. pradžios. Tuo metu, 

kai nuo XX a. septinto dešimtmečio išsivysčiusių šalių mirtingumas nuo krau-

jotakos sistemos ligų mažėjo, Lietuvos vyrų ir moterų mirtingumas dėl šių ligų 

svyruodamas augo arba stagnavo, smarkiai viršydamas senųjų, o nuo šio 

šimtmečio pradžios - ir naujųjų ES šalių mirtingumo dėl šių mirties priežasčių 

lygį. Tai trunka iki pastarųjų metų (Stankūnienė, Jasilionis, 2011). Išlieka aukš-

ti, svyruoja ar net didėja mirtingumo rodikliai nuo mirties priežasčių, susijusių 

su elgsena. Iki šiol vykdytų Lietuvos gyventojų mirtingumo tyrimų rezultatai 

leidžia daryti prielaidą, kad ši nepalanki situacija įvairiuose gyventojų seg-

mentuose reiškiasi selektyviai. Surašymo ir mirties registro mikroduomenų 

jungimo metodologija sudaro galimybes išryškinti mirtingumo lygio selekty-

vumo reiškinius, didesnio mirtingumo rizikos grupes, mirtingumo skirtumus 

pagal įvairias mirties priežastis.   
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2    S K Y R I U S  

GYVENTOJŲ MIRTINGUMO 
SOCIOEKONOMINIŲ SKIRTUMŲ TYRIMO 
METODOLOGINIAI PAGRINDAI 

2.1. Šalių, vykdančių surašymo ir mirtingumo  
        registrų jungimo tyrimus, patirties  
        vertinimas 

Tyrimų plėtra ir patirtis. Mokslinių tyrimų apžvalga rodo, kad iki šiol tik 

nedaugelis Europos šalių gyventojų mirtingumo lygio ir mirtingumo skirtumų 

tyrimams naudoja mikrolygmens informacija paremtus rodiklius, gaunamus 

jungiant mirtingumo registracijos ir gyventojų surašymo duomenų bazes. 

Dauguma šalių (ypač naujosios ES narės ir kitos pokomunistinės šalys) iki šiol 

vykdo gyventojų mirtingumo tyrimus taikydamos riboto informatyvumo ag-

reguotus demografinės statistikos duomenis. Taikant tokio tipo tyrimų meto-

diką mirtys ir gyventojų pasiskirstymas pagal socialines grupes nustatomas 

remiantis skirtingais duomenų šaltiniais: pirma, mirčių skaičius pagal sociali-

nes grupes nustatomas pagal trečiųjų asmenų (pvz., artimųjų) nurodytą infor-

maciją mirties įrašuose; antra, gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal socia-

lines grupes gaunamas agreguojant gyventojų surašymo įrašus, kuriuose pa-

teikta jau pačių individų nurodyta informacija. Lyginamieji tyrimai rodo, kad 

toks informacijos šaltinių neatitikimas (mokslinėje literatūroje įvardijamas 

skaitiklio ir vardiklio problema) gali labai iškreipti kai kurių gyventojų grupių 

mirtingumo rodiklius ir todėl teikti klaidingą informaciją gyventojų ir sveika-

tos politikos rengėjams ir vykdytojams (Vallin, 1979; Mackenbach ir Kunst, 

1997; Kunst ir kt., 2004; Shkolnikov ir kt., 2007; Jasilionis ir kt., 2011B).  

Pirmuosius tyrimus, atliekamus taikant mirties registro ir gyventojų su-

rašymo jungimo metodą, XX a. šeštame–septintame dešimtmečiais pradėjo 

Prancūzijos Nacionalinis statistikos ir ekonominių tyrimų institutas (INSEE). 

Pirmuoju bandymu atliktas atrankinis tyrimas: buvo tiriamas 1954 m. gyven-

tojų surašymo metu atrinktų gyventojų išgyvenamumas. Kiekvieno atrinkto 
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surašymo individo mirtis (po surašymo datos) buvo atsekama ją identifikuo-

jant gyventojų mirčių registre (Registre national d’identification des personnes 

physiques; Calot, Febvay, 1965). Nuo XX a. devinto dešimtmečio pradžios šis 

metodas pradėtas taikyti visos populiacijos lygmeniu (tiriant visų gyventojų 

surašyme dalyvavusių individų išgyvenamumą). Tokie tyrimai buvo pirmiau-

sia pradėti Šiaurės Europos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijo-

je) (Valkonen, 1989; Valkonen ir kt., 1993; Borgan, 1996; Diderichsen, Hal-

lqvist, 1997; Vägerö, Lundberg, 1995). XX a. dešimtame dešimtmetyje popu-

liacijos lygmens mirties registrų ir surašymo tyrimai buvo atlikti Belgijoje, Ny-

derlanduose ir Austrijoje (Gadeyne, 2006; Doblhammer, Rau, Kytir, 2005). Iš 

pokomunistinių šalių visos populiacijos duomenų jungimas buvo atliktas tik 

Bulgarijoje ir Slovėnijoje (Kohler, 2001; Huissman ir kt., 2005). Kai kurių šalių 

su surašymu sujungti mirties registrų duomenys apima tik populiacijos dalį: 

Šveicarijoje – tik kantonus su dominuojančia vokiečių kalba, Italijoje – tik Turi-

no miestą, Ispanijoje – Madrido ir Barselonos miestus bei Baskų kraštą (Mac-

kenbach, 2006). Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos duomenys iki šiol pagrįsti 

ne viso gyventojų surašymo, o tik jo atrankos ir mirties registrų jungimu 

(Goldblatt, 1990; Whiter ir kt., 2008; Saurel-Cubizolles ir kt., 2008).  

Tyrimų apžvalga atskleidė, kad surašymo ir mirties registrų  jungimu pa-

grįsti gyventojų mirtingumo skirtumų tyrimai įvairiose šalyse skiriasi tiek duo-

menų apimtimi, tiek ir taikoma duomenų bazių formavimo metodika. Šalių tyri-

mai skiriasi ir pagal sėkmingai su surašymo duomenimis sujungtų mirties įrašų 

dalį. Tai nemažai priklauso nuo taikomų identifikatorių (identifikuoti surašymo 

ir mirties įrašų individams) specifikos ir tikslumo. Geriausi rezultatai buvo pa-

siekti taikant asmens kodų informaciją (pvz., Šiaurės Europos šalyse, Belgijoje, 

Nyderlanduose), o taikant kitus identifikatorius (pvz., adresus, gimimo datas ir 

pan.) šie rezultatai buvo blogesni (pvz., Austrijoje). Sėkmingai sujungtų mirčių 

įrašų dalis 99 proc. siekia tik Šiaurės Europos šalyse. Daugelyje kitų šalių jungi-

mo rezultatai yra blogesni: Bulgarijoje – 93 proc., Austrijoje – 90 proc., Ispanijo-

je (Madridas) – 70 proc. (Koehler, 2001; Doblhammer, Rau, Kytir, 2005; Huis-

sman ir kt., 2005; Menvielle ir kt., 2008). Lietuvoje tiek pirmo panašaus tyrimo 

(2006 m. sociodemografinių skirtumų tyrimas), tiek ir šio tyrimo (tiriant socioe-

konominius skirtumus) metu buvo sujungti 95 proc. surašymo ir mirties įrašų 

duomenų (Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006; Jasilionis ir kt., 2007). 



 

 15 

Tyrimų dimensijos. Gyventojų mirtingumo sociodemografinių skirtumų 

tyrimuose mirtingumo skirtumams įvertinti taikomi išsilavinimo, darbo / eko-

nominės veiklos pobūdžio, santuokinio statuso ir gyvenamosios vietos (mies-

tas / kaimas) kintamieji. Pažymėtina, kad įvairių šalių tyrimai dažnai labai ski-

riasi pagal kintamųjų ir jų kategorijų skaičių. Gyventojų mirtingumo socioeko-

nominiams skirtumams įvertinti atliekant metodologinius tyrimus rekomen-

duojama kartu taikyti išsilavinimo ir darbo / ekonominės veiklos pobūdžio 

kintamuosius. Šie kintamieji atspindi skirtingus žmogiškojo (human) kapitalo 

aspektus (išsilavinimas – ankstyvajame gyvenimo etape gautos žinios ir gebė-

jimai, darbo / ekonominės veiklos pobūdis – ekonominis kapitalas, įgytas vė-

lesniais gyvenimo etapais). 

Įvairių šalių tokio pobūdžio tyrimų metodologijos analizė atskleidė, kad 

dažniausiai mirtingumo skirtumams vertinti taikomos šios rodiklių grupės: 

1. Santykiniai tarpgrupiniai (inter-group) mirtingumo skirtumų ro-

dikliai (standartizuotų mirtingumo rodiklių, arba regresijų šansų, 

santykiai). Šie rodikliai rodo santykinius mirtingumo skirtumus 

tarp tiriamosios ir lyginamosios gyventojų grupių. 

2. Absoliutūs tarpgrupiniai mirtingumo skirtumų rodikliai (standarti-

zuotų mirtingumo rodiklių skirtumai). Šie rodikliai nurodo absoliu-

čius skirtumus tarp tiriamosios ir lyginamosios gyventojų grupių. 

3. Absoliutūs tarpgrupiniai vidutinės tikėtinos gyvenimo arba ribo-

tos vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumai.  

Dažniausiai pirmiau išvardytos ranginių (range) mirtingumo skirtumų 

rodiklių grupės naudojamos lyginti mirtingumo / vidutinės tikėtinos gyveni-

mo trukmės rodikliams gyventojų grupių, pasižyminčių didžiausiu ir mažiau-

siu mirtingumu, arba pasirinktų aukščiausio ir žemiausio statuso socioekono-

minių grupių rodikliams. Tyrimais patvirtinta, kad vienodai svarbūs yra tiek 

santykiniai, tiek ir absoliutūs skirtumų rodikliai (Mackenbach ir Kunst, 1997).  

Tyrimuose akcentuojamas kompleksinių mirtingumo skirtumų rodiklių 

poreikis (Anand ir kt., 2001). Nustatyta, kad minėti ranginiai rodikliai turi kelis 

svarbius metodologinius trūkumus. Pirma, ranginiai rodikliai gyventojų mir-

tingumo skirtumus vertina tik pagal dviejų ribinių (aukščiausio ir žemiausio 

mirtingumo) gyventojų grupių patirtį, o mirtingumas visose kitose gyventojų 

grupėse į vertinimus neįtraukiamas (Shkolnikov ir kt., 2011). Antra, ranginiai 
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rodikliai neįvertina  sociodemografinių arba socioekonominių grupių lygina-

mojo svorio ir jų svarbos populiacijoje. Šie rodikliai atspindi tiek mirtingumo 

variaciją pagal visas vertinamas gyventojų grupes, tiek kiekvienos gyventojų 

grupės lyginamuosius svorius (Anand ir kt., 2001; Moser ir kt., 2005).  

Metodiniai tyrimai rekomenduoja naudoti tiek ranginius, tiek ir Džini ti-

po rodiklius. Ranginiai rodikliai lengviau interpretuojami ir prieinamesni svei-

katos politikos kūrėjams ir vykdytojams. Tačiau Džini rodikliai, kurie išsamiau 

atspindi realius mirtingumo ir sergamumo nelygybės populiacijoje mastus, 

yra kompleksiškesni. 

2.2. Su gyventojų surašymu sujungtų  
        mirtingumo duomenų agreguotos bazės  
        formavimo metodologiniai principai 

Šiame tyrime su gyventojų surašymu sujungtų mirtingumo duomenų ir 

agreguota bazė formuojama dviem etapais. Vykdant pirmą tyrimo etapą bu-

vo atliekamas visų individualių mirties ir emigracijos įrašų (nuo 2001 m. ba-

landžio 6 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.) jungimas su individualiais gyventojų 

surašymo įrašais. Įrašų jungimas vykdytas taikant asmens identifikatorius. Į 

galutinę duomenų bazę taip pat įtraukiami nesujungti mirties įrašai.  

Visi su surašymo duomenimis sujungtos mirtingumo duomenų bazės 

kūrimo darbai, susiję su individualių įrašų naudojimu, atliekami Statistikos 

departamento specialistų, kurie turi leidimą dirbti su konfidencialia statisti-

ne informacija. Tolesniems tyrimams ir rodiklių skaičiavimams pateikiama 

tik agreguota statistinė informacija. Išsamus tyrime naudotų su gyventojų 

surašymu sujungtų duomenų ir socioekonominių kintamųjų aprašymas pa-

teikiamas 2.4 skyrelyje.  

Antrame etape buvo formuojama agreguota duomenų bazė (duomenų 

dažnių masyvas). Duomenų dažnių masyvas formuojamas agreguojant su-

jungtus ir nesujungtus gyventojų surašymo, gimimo, mirties ir emigracijos 

įrašus pagal kiekvieną sociodemografinių ir socioekonominių kintamųjų kate-

gorijų derinį. Kiekvienam tokiam deriniui dažnis nurodomas kaip specialus 

kintamasis. Šitaip pagal detalius kintamųjų kategorijų derinius galima išskirti 

žmonių metų ir mirusiųjų skaičių. 
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Gyventojų mirtingumo rodikliams apskaičiuoti būtini žmonių metų 

skaičiai (person years of exposure to risk), skaičiuojami remiantis gyventojų su-

rašyme dalyvavusių individų išgyventų metų skaičiumi stebėjimo periodu – 

nuo 2001 m. balandžio 6 d. (surašymo data – stebėjimo pradžia) iki 2005 m. 

gruodžio 31 d. (stebėjimo pabaigos data). Tai tikslesnis išgyvenančių ir mirties 

riziką turinčių gyventojų skaičiaus rodiklis nei plačiai naudojama jo aproksi-

macija – vidutinis metinis gyventojų skaičius. Kaip ir skaičiuojant mirties įrašų 

dažnius, žmonių metų skaičius buvo apskaičiuotas pagal kiekvieną iš nurody-

tų kintamųjų derinį ir pateiktas kaip atskiras kintamasis. 

2.3. Gyventojų mirtingumo socioekonominių  
        skirtumų vertinimo metodai 

Remiantis įvairių šalių tyrimų patirtimi ir rekomendacijomis, gyventojų 

mirtingumo skirtumams įvertinti būtina taikyti tiek plačiai naudojamus rangi-

nius, tiek ir Džini grupės nelygybės rodiklius (Anand ir kt., 2001). Metodologi-

niai tyrimai taip pat akcentuoja, kad būtina vertinti absoliučius ir santykinius 

mirtingumo skirtumus (Mackenbach ir Kunst, 1997).  

Absoliutūs tarpgrupiniai bendrojo gyventojų mirtingumo ir mirtingu-

mo pagal priežastis skirtumai vertinami taikant ranginius standartizuotų mir-

tingumo rodiklių skirtumų rodiklius. Standartizuoti mirtingumo rodikliai skai-

čiuojami taikant tiesioginės standartizacijos metodą ir Pasaulio sveikatos or-

ganizacijos Europos gyventojų standartą. Santykiniai gyventojų mirtingumo 

skirtumų rodikliai (mirtingumo santykiai) skaičiuojami taikant Puasono regre-

sijos modeliavimo procedūras.  

Siekiant labiau kompleksinio ir išsamesnio mirtingumo skirtumų verti-

nimo būtina naudoti metodologiškai pažangesnius Džini grupės nelygybės 

rodiklius. Absoliutūs mirtingumo skirtumai vertinami taikant vidutinį tarpgru-

pinį mirtingumo skirtumą (average inter-group difference in mortality – AID):  

∑∑
= =

−=
N

i

N

j

jiji ppSDRSDRAID
1 12

1   

pi, pj – socioekonominių grupių kategorijų (i, j) lyginamieji svoriai populiacijo-

je (kur i, j = 1, 2, 3, …, N); iSDR  ir jSDR  – kiekvienos iš socioekonominių gru-
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pių kategorijų (i, j) standartizuodi mirtingumo rodikliai. AID – tai skirtumų tarp 

kiekvienos socioekonominės grupės standartizuotų mirtingumo rodiklių vi-

durkis, nusakomas mirčių skaičiumi 100 000 žmonių metų (person years of ex-

posure) (Shkolnikov ir kt., 2011).  

Santykinis mirtingumo skirtumų vertinimas atliekamas taikant tarpgru-

pinį Džini (G) koeficientą:  

100*
SDR

AID
G = , 

SDR  – specifinių pagal socioekonomines grupes standartizuotų mirtingumo 

rodiklių rodiklis (pasvertas pagal lyginamuosius socioekonominių grupių svo-

rius populiacijoje). Džini (G) rodo vidutinį tarpgrupinį mirtingumo skirtumą 

(išreikštą procentais nuo populiacijos mirtingumo vidurkio).  

Remiantis tarptautinių tyrimų patirtimi, mirtingumo skirtumų pasek-

mėms visuomenės sveikatai įvertinti taikytinas veiksninės populiacijos rizikos 

pagal mirties priežastis metodas. Veiksninė populiacijos rizika (population at-

tributable fraction (PAF)) rodo, kokios mirčių dalies būtų galima išvengti, jeigu 

visose socioekonominėse gyventojų grupėse mirtingumas būtų to paties ly-

gio, kaip mažiausio mirtingumo gyventojų grupėje: 
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pi – socioekonominių grupių kategorijų (i) lyginamieji svoriai populiacijoje 

(kur i = 1, 2, 3, …, N); iMRS  – kiekvienos iš socioekonominių grupių kategori-

jų (i) mirtingumo rodiklių santykiai. 

2.4. Tyrime naudotų kintamųjų apibrėžtis 

Socioekonominiai kintamieji 

Gyventojų surašymo ir mirtingumo registro mikroduomenų jungimo 

metu gauta informacija su pakankamu patikimumo laipsniu leido socioeko-

nominių skirtumų tyrimą vykdyti pagal tris svarbiausius požymius: išsilavini-

mą, ekonominio aktyvumo statusą ir profesiją.  

Remiantis kitų šalių patyrimu ir tarptautinėmis rekomendacijomis, taip 

pat siekiant pirmą kartą Lietuvoje atliekamo socioekonominių mirtingumo 
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skirtumų tyrimo rezultatus palyginti su kitų šalių rezultatais, pagal socioeko-

nominius požymius buvo išskirtos tokios grupės (mirčių ir žmonių metų skai-

čiai pagal socioekonomines grupes pateikiami 3 priede):  

1. Pagal išsilavinimą: aukštasis išsilavinimas (mažiausiai 14 mokymosi 

metų), vidurinis išsilavinimas (10–13 mokymosi metų) ir žemesnis 

nei vidurinis išsilavinimas (iki 9 mokymosi metų). Aukštojo išsilavini-

mo kategorija atitinka surašymo metu nurodytą aukštojo išsilavini-

mo lygį. Į vidurinio išsilavinimo kategoriją buvo įtraukti aukštesnio-

jo, specialiojo vidurinio, vidurinio su profesiniu mokymu ir vidurinio 

išsilavinimo lygiai. Žemesnio nei vidurinis išsilavinimo kategorijai 

buvo priskirti pagrindinio su profesiniu mokymu, pagrindinio ir pra-

dinio išsilavinimo lygiai. Be to, į pastarąją kategoriją buvo įtraukti 

neturintys pradinio išsilavinimo raštingi (nelankę mokyklos) ir neraš-

tingi individai, taip pat visi individai, kurių išsilavinimas buvo neži-

nomas. Tokią pastarosios grupės sudėtį lėmė ir tai, kad mirusieji, ku-

rių išsilavinimas nežinomas (pagal surašymo informaciją), buvo kla-

sifikuojami kaip turintys pradinį ar žemesnį išsilavinimą pagal mir-

ties įrašuose pateikiamą informaciją.  

2. Pagal ekonominio aktyvumo statusą: 1 – ekonomiškai aktyvūs dirban-

tys gyventojai (sutrumpintai: dirbantys); 2 – ekonomiškai aktyvūs be-

darbiai gyventojai (sutrumpintai: bedarbiai); 3 – ekonomiškai neakty-

vūs gyventojai (sutrumpintai: ek. neaktyv.). Ekonomiškai neaktyvūs 

gyventojai – tai neužimti ir aktyviai neieškantys darbo gyventojai 

(pensininkai, studentai, moksleiviai, invalidai, namų šeimininkai/-ės, 

asmenys, esantys įkalinimo įstaigose, ir pan.). Gyventojų, kurių ekono-

minio aktyvumo statusas nežinomas, grupė taip pat buvo įtraukta į 

mirtingumo skirtumų rodiklių skaičiavimus.  

3. Pagal profesijų grupes: 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio 

rango tarnautojai; 3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuo-

ti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai; 6 – ūkininkai ir ūkio dar-

bininkai. Tokia klasifikacija buvo sudaryta remiantis tarptautinėmis re-

komendacijomis (Erikson-Goldthorpe-Portocarero profesijų grupių 

schema) (Erikson ir Goldthorpe, 1992; Cavelaars ir kt., 1998). Kaip ir 

daugelyje kitų šalių, ši klasifikacija buvo pritaikyta tik ekonomiškai ak-
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tyviems ir dirbantiems gyventojams. Ekonomiškai neaktyvūs gyven-

tojai, ekonomiškai aktyvūs bedarbiai ir gyventojai, kurių profesijos 

grupė nežinoma, buvo taip pat įtraukti į mirtingumo skirtumų rodiklių 

skaičiavimus.  

Demografiniai kintamieji 

Iš demografinių kintamųjų buvo taikyti du: lytis ir amžius. Tyrimo metu 

atskirai buvo skaičiuojami vyrų ir moterų mirtingumo rodikliai. Tyrimo imtis: 

buvo skaičiuojami 30–59 metų amžiaus gyventojų mirtingumo rodikliai.  

Gyventojų mirtingumo skirtumai buvo vertinami pagal visas mirties 

priežastis, išskyrus 19 detalių mirties priežasčių grupių (pagal TLK-10 mirties 

priežasčių kodus): visos kraujotakos sistemos ligos (I00–I99), išeminė širdies li-

ga (I20–I25), cerebrovaskulinės ligos (I60–I69), visos kitos kraujotakos siste-

mos ligos (I00–I19, I26–I59, I70–I99), visi navikai (C00–D48), su rūkymu susiję 

navikai (C32–C34), krūties vėžys (C50), prostatos navikai (C61), visi kiti navikai 

(C00–C31, C35–C49, C51–C60, C62–D48), infekcinės ligos (A00–B99), kvėpavi-

mo sistemos ligos (J00–J98), virškinimo sistemos ligos (K00–K93), visos išori-

nės mirties priežastys (V01–Y89), transporto įvykiai (V01–V89, V98–V99), savi-

žudybės (X60–X84), žmogžudystės (X85–Y09), visos kitos išorinės mirties prie-

žastys (V90–V97, W, X00–X59, Y10–Y89), su alkoholio vartojimu susijusios mir-

ties priežastys (F10.0–F10.9, I42.6, K70, K74, X45) ir visos kitos (likusios) mirties 

priežastys. 
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3   S K Y R I U S  

      SANTYKINIAI  
      GYVENTOJŲ MIRTINGUMO SKIRTUMAI  
      PAGAL MIRTIES PRIEŽASTIS  
 

 

 

 

 

 

  

Šiame skyriuje pateikiami santykiniai mirtingumo skirtumų rodikliai, 

rodantys, kiek kartų mirtingumo lygis tiriamoje gyventojų socioekonomi-

nėje grupėje viršija mirtingumo lygį lyginamojoje grupėje. Lyginamosios 

grupės (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) yra šios: aukštojo išsi-

lavinimo grupė (išsilavinimas); ekonomiškai aktyvūs ir dirbantys gyvento-

jai (ekonominio aktyvumo statusas); aukštesnio rango tarnautojai (profesi-

jų grupė). Aptariant empirinius rezultatus daugiausia dėmesio skiriama 

mirtingumo skirtumams tarp didžiausios ir mažiausios mirtingumo rizikos 

gyventojų grupių. Detali informacija apie mirtingumo rodiklių santykius ir 

jų 95 proc. pasikliautinius intervalus pateikiama 4 priede. Santykiniai mir-

tingumo skirtumai vertinami remiantis mirtingumo rodiklių santykiais 

(MRS), kurie buvo apskaičiuoti taikant Puasono regresiją (kontroliuojant 

amžiaus veiksnį). Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal socioekono-

mines grupes pateikiami 5 priede. 
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3.1. Mirtingumas dėl visų mirties priežasčių  

Tyrimo rezultatai rodo, kad santykiniai suaugusių (30–59 m.) vyrų ir mo-

terų mirtingumo dėl visų mirties priežasčių skirtumai pagal socioekonomines 

grupes – išsilavinimo, ekonominio aktyvumo statuso ir profesijos – yra labai 

reikšmingi.  

Vertinant mirtingumo skirtumus pagal išsilavinimą tyrimas patvirtino 

kitų šalių ir ankstesnių Lietuvos tyrimų duomenis (Kalėdienė ir Petrauskienė, 

2005; Huissman ir kt., 2005; Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006). Nusta-

tyta, kad mažėjant išsilavinimui didėja mirtingumo rizika (1 A pav.). Žemiausio 

išsilavinimo grupėje mirtingumas net apie 3 kartus viršija aukštojo išsilavini-

mo grupės lygį.  

Didžiausi mirtingumo skirtumai nustatyti pagal ekonominio aktyvumo 

grupes, palyginus bedarbių mirtingumą su ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gy-

ventojų grupe. Mirtingumo skirtumai tarp šių ekonominio aktyvumo grupių 

siekia apie 3,5 karto tarp vyrų ir net 4 kartus tarp moterų (1 B pav.). Taip pat di-

deli mirtingumo skirtumai (2 kartai) tarp bedarbių ir dirbančių gyventojų. 

Didelė ir mirtingumo diferenciacija pagal profesijų grupes, ypač vyrų  

(1 C pav.). Ūkininkų ir ūkio darbininkų grupėje vyrų mirtingumas daugiau kaip 

tris kartus didesnis nei aukštesnio rango tarnautojų grupėje. Kvalifikuotų ir 

nekvalifikuotų darbininkų grupėse šie skirtumai siekia beveik du kartus. Išsky-

rus ūkininkų ir ūkio darbininkų grupę, moterų mirtingumo skirtumai pagal 

profesijų grupes yra mažiau reikšmingi. 
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1 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų mirties priežasčių 
                   rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  

                  2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
        Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
       Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

  

C. Pagal profesiją  
         Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

Profesijų grupės (profes. gr.): 1– aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.2. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 

3.2.1. Mirtingumas nuo visų kraujotakos sistemos ligų  
 

Moderniajame visuomenės epidemiologinės raidos etape kraujotakos 

sistemos ligos mirties priežasčių struktūroje yra dominuojančios (Omran, 

1971; Vallin ir Meslé 2004). Didele dalimi šios mirties priežastys lemia viduti-

nės tikėtinos gyvenimo trukmės pokyčius. 

Šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lietuvos gyventojų mirtingumo 

nuo kraujotakos sistemos ligų skirtumai yra dideli tiek pagal kiekvieną iš tiria-

mų socioekonominių dimensijų, tiek ir pagal lytį (2 pav.). Tiek tarp vyrų, tiek ir 

tarp moterų su beveik daugiau nei tris (vyrų) ir keturis (moterų) kartus dides-

ne mirtingumo rizika dėl šios priežasties (2 A pav.) susijęs žemesnis nei viduri-

nis išsilavinimas.  

Mirtingumo skirtumai dėl kraujotakos sistemos ligų pagal ekonominio 

aktyvumo statusą yra dar didesni (2 B pav.). Ekonomiškai neaktyvių moterų ir 

vyrų mirtingumo rizika – apie 4–5 kartus didesnė nei dirbančių vyrų ir moterų. 

Bedarbių mirtingumo dėl šios mirties priežasties skirtumo rodiklis siekia dau-

giau kaip 2 kartus tarp vyrų ir beveik tris kartus tarp moterų. 

Išskyrus ūkininkų ir ūkio darbininkų grupę, mirtingumo skirtumai pagal 

profesijų grupes yra mažiau reikšmingi. Maksimalus (beveik 4 kartų) skirtu-

mas buvo nustatytas palyginus ūkininkes ir ūkio darbininkes su aukštesnio 

rango tarnautojomis. Vyrų grupėje atitinkamas mirtingumo skirtumas tarp šių 

grupių siekia apie 2,5 karto (2 C pav.). 
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2 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų kraujotakos  
                sistemos ligų rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo  
                statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
        Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
     Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.2.2. Mirtingumas nuo išeminės širdies ligos  
 

Tarptautinėje praktikoje ši mirties priežastis dažnai priskiriama prie 

sveikatos apsaugos efektyvumą rodančių išvengiamų mirties priežasčių 

(Nolte ir McKee, 2004). Lietuvoje tai yra viena iš svarbiausių mirties priežasčių: 

dėl jos miršta apie 16 proc. analizuojamo amžiaus vyrų ir 9 proc. moterų.  

Kadangi mirtys dėl išeminės širdies ligos sudaro didžiausią mirtingumo 

nuo kraujotakos sistemos ligų dalį (53 proc.), mirtingumo dėl išeminės mirties 

socioekonominių skirtumų dėsningumai beveik tokie patys, kaip ir dėl visų 

kraujotakos sistemos ligų. Didžiausi santykiniai mirtingumo skirtumai dėl šios 

priežasties priklauso nuo ekonominio aktyvumo statuso. Moterų mirtingumo 

skirtumai yra didesni nei vyrų. Vyrų ir moterų, turinčių žemesnį nei vidurinis 

išsilavinimą, mirtingumo rizika atitinkamai yra beveik 3 ir 5 kartus didesnė nei 

aukštojo išsilavinimo grupėje (3 A pav.).  

Maksimalūs skirtumai nustatyti vertinant moterų mirtingumą pagal 

ekonominio aktyvumo statusą: skirtumas tarp ekonomiškai neaktyvių ir 

dirbančių moterų – maždaug 6 kartai. Tarp vyrų šie skirtumai mažesni – apie 

3,5 karto (3 B pav.)  

Mirtingumo dėl šios priežasties diferenciacija pagal profesijų grupes 

yra mažiau reikšminga. Didesniu mirtingumo lygiu išsiskiria ūkininkai ir ūkio 

darbininkai (abiejų lyčių), kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai vyrai bei 

nekvalifikuotos darbininkės moterys (3 C pav.). 



 27 

3 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo išeminės širdies ligos 
                 rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą,  
                 profesiją, 2001–2005 m. 

A. Pagal išsilavinimą 
      Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
     Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją 
      Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.2.3. Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 

Cerebrovaskulinės ligos priskiriamos medicinos pagalbos priemonėmis 

išvengiamų mirties priežasčių grupei (Nolte ir McKee, 2004). Todėl galima 

teigti, kad mirtingumo dėl šios mirties priežasties socioekonominiai skirtumai 

atspindi ir prieinamumo prie gydomosios medicinos paslaugų skirtumus.  

Tyrimas parodė, kad mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rizikos 

skirtumai taip pat panašūs į visų kraujotakos sistemos ligų ir išeminės širdies 

ligos skirtumus, išskyrus skirtumus pagal profesijų grupes.  

Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų skirtumai pagal išsilavinimą 

didesni tarp moterų. Moterų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis, 

mirtingumo rizika yra net apie 4 kartus didesnė nei aukštąjį išsilavinimą 

turinčių moterų, o vyrų grupėje šie skirtumai siekia kiek daugiau kaip 2 

kartus (4 A pav.).  

Vyrų ir moterų mirtingumo dėl šios priežasties skirtumai pagal ekono-

minį statusą panašūs: mirtingumo rodikliai bedarbių grupėje yra apie 2 kar-

tus, o ekonomiškai neaktyvių gyventojų grupėje – net apie 4 kartus didesni 

nei dirbančių vyrų ir moterų grupėje (4 B pav.). 

Skirtingai nuo visų kraujotakos sistemos ligų ir išeminės širdies ligos at-

vejų, mirtingumo skirtumai pagal profesijų grupes yra mažesni. Didžiausios 

mirtingumo rizikos ūkininkų ir ūkio darbininkų grupėje santykiniai mirtingu-

mo rodikliai siekia apie du kartus (4 C pav.). 
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4 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų 
                 rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą  
        Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
       Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.2.4. Mirtingumas nuo visų kitų kraujotakos sistemos ligų  

Šiai mirties priežasčių grupei priklauso kitos svarbios ir dažnos su šir-

dies veikla ir kraujotakos sistema susijusios ligos (aterosklerozė, arterinis em-

bolizmas, kardiomiopatija ir kt.). Kaip ir nuo cerebrovaskulinių ligų, didesni 

mirtingumo skirtumai būdingi moterims. 

Moterų, turinčių žemesnį nei vidurinis išsilavinimą, mirtingumo nuo vi-

sų kitų kraujotakos sistemos ligų rodikliai yra net apie 5 kartus didesni nei 

aukštojo išsilavinimo grupėje. Atitinkami vyrų mirtingumo skirtumai beveik 

dvigubai mažesni (5 A pav.). 

Mirtingumo dėl šios mirties priežasties skirtumai pagal ekonominį sta-

tusą yra beveik vienodai reikšmingi tiek moterims, tiek ir vyrams. Bedarbių vy-

rų ir moterų mirtingumo rizika yra apie 2,5–3 kartus didesnė nei dirbančių vy-

rų ir moterų, o ekonomiškai neaktyvių vyrų ir moterų santykiniai mirtingumo 

rodikliai siekia apie 4–5 kartus (5 B pav.). 

Mirtingumo nuo visų kitų kraujotakos sistemos ligų skirtumai pagal 

profesijų grupes vyrų grupėje būdingi tik ūkininkams ir ūkio darbininkams, 

palyginti su aukštesnio rango tarnautojais. Moterų grupėje reikšmingi santy-

kiniai mirtingumo rodikliai būdingi savarankiškai dirbančioms bei nekvalifi-

kuotoms ir kvalifikuotoms darbininkėms (5 C pav.). Maksimalus (5 kartų) mir-

tingumo skirtumas buvo nustatytas palyginus ūkininkes ir ūkio darbininkes 

su aukštesnio rango tarnautojomis. 
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5 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų kitų kraujotakos 
                   sistemos ligų rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo  
                   statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
        Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
     Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai; 

 6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.3. Mirtingumas nuo navikų  

3.3.1. Mirtingumas nuo visų navikų  

Įvairių šalių ir Lietuvos tyrimai rodo, kad, palyginti su kitomis mirties 

priežastimis, mirtingumo nuo navikų socioekonominiai skirtumai nėra dideli 

(Huissman ir kt., 2005; Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006). Išimtis – kai 

kurios specifinės navikų lokalizacijos, pavyzdžiui, plaučių ir kiti su rūkymu su-

siję navikai (Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006). 

Šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad mirtingumo nuo visų navikų skir-

tumai pagal išsilavinimą dideli yra tik vyrų grupėje (6 A pav.). Vyrų, turinčių vi-

durinį išsilavinimą, mirtingumo nuo šių ligų rodikliai beveik du kartus didesni 

nei vyrų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą. Tačiau žemesnio nei vidurinis išsilavini-

mo grupėje, šie mirtingumo rodikliai yra didesni – skirtumai nuo lyginamo-

sios grupės siekia beveik 3 kartus. Moterų mirtingumo skirtumai yra gerokai 

mažiau reikšmingi. 

Tiek vyrams, tiek ir moterims būdinga didelė mirtingumo diferenciacija 

pagal ekonominį statusą (6 B pav.). Didžiausi – beveik 3 kartų – skirtumai tarp 

ekonomiškai neaktyvių ir dirbančių gyventojų. Bedarbių mirtingumo rodikliai 

nuo dirbančiųjų reikšmingai (beveik 2 kartus) skiriasi tik tarp vyrų.  

Didžiausi vyrų mirtingumo dėl šios priežasties skirtumai pagal profesijų 

grupes nustatyti palyginus ūkininkus ir ūkio darbininkus su aukštesnio rango 

tarnautojais (6 C pav.). Kitų profesijų grupių mirtingumo rodiklių santykiai yra 

nedideli. Moterų mirtingumo skirtumai nuo šių ligų pagal profesijų grupes 

yra labai nedideli arba statistiškai nepatikimi.  
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6 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų navikų rodiklių  
                 santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                 2001–2005 m. 

A. Pagal išsilavinimą 
        Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
      Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai; 

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.3.2. Mirtingumas nuo navikų, susijusių su rūkymu 

 

Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad mirtingumo lygis nuo piktybinių na-

vikų, susijusių su rūkymu, yra ankstesnių metų elgsenos pasekmė, t. y. susijęs 

su rūkymu jaunesniame amžiuje (Hegmann ir kt., 1993). Tad rūkymo papliti-

mo mastai praeityje lemia mirtingumą dėl šios mirties priežasties dabartiniu 

metu. Su rūkymu susiję navikai įtraukti į sveikatos politikos priemonėmis iš-

vengiamų mirties priežasčių sąrašą (Nolte ir McKee, 2004).  

Šio tyrimo rezultatai atskleidė labai didelę vyrų mirtingumo nuo šios 

mirties priežasties diferenciaciją pagal išsilavinimą ir profesinį statusą (7 A ir  

7 C pav.). Dideli mirtingumo dėl šios priežasties skirtumai tiek tarp vyrų, tiek ir 

tarp moterų yra ir pagal ekonominio aktyvumo statusą (7 B pav.). 

Tyrimo duomenys rodo, kad vyrų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidu-

rinis, mirtingumo nuo piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, rodikliai yra net 

beveik penkis kartus didesni nei aukštąjį išsilavinimą turinčių vyrų, o tarp mo-

terų atitinkamas skirtumas siekia apie 2 kartus (7 A pav.). Pažymėtina ir tai, kad 

vyrams, turintiems vidurinį išsilavinimą, taip pat būdingi dideli – 2,8 karto – mir-

tingumo rodiklių santykiai. 

Vertinant mirtingumo dėl šių mirties priežasčių skirtumus pagal ekono-

minio aktyvumo statusą išryškėja nepalanki situacija ekonomiškai neaktyvių 

vyrų ir moterų grupėje: mirtingumo rodikliai šioje grupėje yra apie 3 kartus 

didesni nei dirbančiųjų grupėje. Bedarbių vyrų ir moterų mirtingumo lygis 

apie 2 kartus viršija dirbančių vyrų ir moterų mirtingumo lygį (7 B pav.). 

Dideli mirtingumo nuo piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, skirtu-

mai pagal profesijų grupes buvo nustatyti palyginus kvalifikuotų ir nekvalifi-

kuotų darbininkų bei ūkininkų ir ūkio darbininkų vyrų mirtingumo rodiklius 

su aukštesnio rango tarnautojų vyrų mirtingumo rodikliais (7 C pav.). Maksi-

malus mirtingumo rodiklių santykis (apie 5 kartų) būdingas ūkininkų ir ūkio 

darbininkų vyrų grupei. Atitinkami moterų mirtingumo skirtumai nuo šių ligų 

yra nedideli arba statistiškai nepatikimi. 
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7 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo piktybinių navikų, susijusių 
                 su rūkymu, rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą,  
                 profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.3.3. Mirtingumas nuo krūties vėžio  

Krūties vėžys priskiriamas vienai iš svarbiausių medicinos pagalbos 

priemonėmis išvengiamų moterų mirties priežasčių grupei (Nolte ir McKee, 

2004). Sergamumo ir mirtingumo nuo krūties vėžio rodikliai labai priklauso 

nuo antrinės profilaktikos (profilaktinių patikrinimų). Lietuvos moterų mirtin-

gumas nuo krūties vėžio per pastaruosius du dešimtmečius mažėjo arba svy-

ravo (Smailytė, 2011a).  

Įvairūs tyrimai rodo, kad mirtingumui nuo krūties vėžio dažnai būdinga 

priešinga priklausomybė nuo socioekonominio statuso – kuo aukštesnis sta-

tusas, tuo didesnė ir mirtingumo rizika (Ezendam ir kt., 2008). Šio tyrimo metu 

buvo gauti statistiškai nereikšmingi šių rodiklių pagal išsilavinimą, ekonominio 

aktyvumo statusą ir profesijų grupes skirtumai (8 pav.). Viena iš išimčių – statis-

tiškai patikimai daug (daugiau nei 3 kartus) didesnis ekonomiškai neaktyvių 

moterų mirtingumo, palyginti su dirbančių moterų grupe, rodiklis (8 B pav.). Ki-

ta išimtis – žemesnis nekvalifikuotų darbininkių mirtingumo nuo krūties vėžio 

lygis nei aukštesnio rango tarnautojų grupėje (8 C pav.). Šis dėsningumas ati-

tinka kitose šalyse susiformavusį mirtingumo nuo krūties vėžio ir socioekono-

minio statuso priklausomybės modelį (Huisman ir kt., 2005). 
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8 pav. 30–59 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo krūties vėžio rodiklių santykiai  
                 pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai; 

 6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.3.4. Mirtingumas nuo prostatos vėžio  

Prostatos vėžys – viena dažniausiai pastaruoju metu registruojamų vė-

žio formų (tiek pagal sergamumo, tiek ir mirties priežasčių statistiką) Europoje 

ir Lietuvoje (Bray ir kt., 2010; Smailytė, 2011b). Prostatos vėžys taip pat priski-

riamas vienai iš svarbiausių medicinos pagalbos priemonėmis išvengiamų vy-

rų mirties priežasčių grupei (Nolte ir McKee, 2004). Lietuvoje fiksuojamas la-

bai didelis vyrų sergamumo ir mirtingumo dėl šios mirties priežasties augi-

mas (Smailytė, 2011b). Tai lemia ir ypač aukštus (palyginti su kitomis ES šali-

mis – vienus aukščiausių) mirtingumo nuo prostatos vėžio rodiklius. Tokia ne-

palanki Lietuvos vyrų mirtingumo situacija gali būti susijusi su mažesniu nei 

kitose šalyse prostatos vėžio diagnostikos ir naujų gydymo metodų diegimo 

efektyvumu (Smailytė, 2011b). 

Lietuvos vyrų mirtingumo nuo prostatos vėžio skirtumų pagal socioe-

konominio statuso kriterijus dėsningumai gana panašūs į atitinkamus moterų 

mirtingumo nuo krūties vėžio skirtumų dėsningumus. Dauguma atvejų mir-

tingumo skirtumai statistiškai nepatikimi (9 pav.). Vienintelė išimtis – kur kas 

(daugiau nei 3 kartus) didesnis ekonomiškai neaktyvių vyrų mirtingumo, paly-

ginti su dirbančių vyrų grupe, rodiklis (9 B pav.). Reikia pažymėti, kad dėl paly-

ginti mažo mirčių skaičiaus kai kurių profesijų grupių (pvz., žemesnio rango 

tarnautojų, ūkininkų ir ūkio darbininkų) mirtingumo rodiklių santykių nepavy-

ko paskaičiuoti arba pernelyg didelė yra jų standartinė paklaida.  
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9 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų mirtingumo nuo prostatos vėžio rodiklių santykiai  
                pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  

3 – savarankiškai dirbantys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  
6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.3.5. Mirtingumas nuo visų kitų navikų  

 Visų kitų navikų grupei priskiriamos kitos svarbios navikų lokalizacijos – 

pavyzdžiui, skrandžio, gimdos kaklelio, tiesiosios žarnos ir kiti navikai.  

Šio tyrimo duomenys rodo, kad mirtingumo nuo visų kitų navikų socioe-

konominiai skirtumai yra didesni tarp vyrų (10 pav.). 

 Vyrų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis, mirtingumas yra daugiau 

kaip 2 kartus didesnis nei aukštojo išsilavinimo grupėje, o atitinkami moterų 

mirtingumo skirtumai yra labai nedideli (10 A pav.).  

 Savo dydžiu išsiskiria ekonomiškai neaktyvių vyrų ir moterų mirtingumo 

nuo visų kitų navikų rodikliai, viršijantys atitinkamus dirbančių vyrų ir moterų 

mirtingumo rodiklius beveik 3 kartus (10 B pav.). Bedarbių vyrų mirtingumo 

rodiklių santykiai yra beveik du kartus didesni nei dirbančių vyrų, o tarp mote-

rų šis skirtumas statiškai nepatikimas. 

Mirtingumo skirtumai dėl šių priežasčių pagal profesijų grupes tiek tarp vy-

rų, tiek tarp moterų yra nedideli. Kiek didesni šie mirtingumo rodikliai yra ūki-

ninkų ir ūkio darbininkų, o tarp vyrų – ir žemesnio rango tarnautojų (10 C pav.).  
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10 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų mirtingumo nuo visų kitų navikų rodiklių 
                    santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                   2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

 C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai; 

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.4. Mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų  

Virškinimo sistemos ligos, ypač su alkoholio vartojimu susijusios kepe-

nų ligos – alkoholinė kepenų liga ir kepenų cirozė – turi didelę įtaką šiuolaiki-

niams Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės poky-

čiams (Jasilionis ir kt., 2011A). Kai kurios virškinimo sistemos ligos (skrandžio 

opa, apendicitas, pilvo ertmės išvaržos) įtrauktos į medicinos pagalbos prie-

monėmis išvengiamų mirties priežasčių sąrašą ir yra laikomos medicinos prie-

žiūros sistemos prieinamumo ir efektyvumo rodikliu (Nolte ir McKee, 2004). 

Tyrimas atskleidė, kad pagal kiekvieną nagrinėjamą socioekonominį 

kintamąjį Lietuvai būdingi itin dideli mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų 

skirtumai (11 pav.).  

Vyrų ir moterų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis, mirtingumas 

yra net beveik 4 kartus didesnis nei aukštojo išsilavinimo grupėje (11 A pav.). 

Gerokai didesni santykiniai mirtingumo rodikliai (apie 2 kartus) ir tarp vyrų bei 

moterų, turinčių vidurinį išsilavinimą.  

Labai dideli mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų skirtumai priklau-

so nuo ekonominio aktyvumo statuso (11 B pav.) Ekonomiškai neaktyvių vyrų 

ir moterų mirtingumo lygis net 5–6 kartus aukštesnis nei dirbančiųjų. Itin di-

delis mirtingumas būdingas ir bedarbių grupei (11 B pav.). 

Vertinant vyrų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų priklausomybę 

nuo profesinio statuso buvo nustatyta, kad visose profesijų grupėse mirtingu-

mas mažiausiai du kartus didesnis nei aukštesnio rango tarnautojų grupėje 

(11 C pav.). Tarp moterų tokio dydžio skirtumai būdingi tik savarankiškai dir-

bančių, nekvalifikuotų darbininkių bei ūkininkių ir ūkio darbininkių grupėms. 

Rekordinio dydžio mirtingumo skirtumai – beveik 6 kartų tarp vyrų ir beveik 8 

kartų tarp moterų – buvo nustatyti palyginus ūkininkų ir ūkio darbininkų gru-

pę su aukštesnio rango tarnautojais (11 C pav.). 
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11 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų 
                    rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                    2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.5. Mirtingumas nuo infekcinių  
                ir kvėpavimo sistemos ligų  

3.5.1. Mirtingumas nuo infekcinių ligų  

Ankstesni tyrimai atskleidė labai didelius Lietuvos gyventojų mirtingu-

mo nuo infekcinių ligų skirtumus pagal išsilavinimą ir santuokinį statusą (Jasi-

lionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006). Daugelis svarbių infekcinių ligų (pa-

vyzdžiui, tuberkuliozė ir septicemija) įtrauktos į medicinos priežiūros priemo-

nėmis išvengiamų mirčių sąrašą (Nolte ir McKee, 2004). Todėl Lietuvos gyven-

tojų mirtingumo nuo infekcinių ligų skirtumai rodo tiek bazinių medicinos 

paslaugų prieinamumo skirtumus, tiek ir labai didelę gyvenimo sąlygų (tarp 

jų ir higieninių) diferenciaciją. 

Šio tyrimo metu buvo nustatyti labai dideli vyrų ir moterų mirtingumo 

nuo infekcinių ligų skirtumai pagal visas tris nagrinėjamas socioekonomines 

charakteristikas (12 pav.). Tačiau dėl itin mažo mirčių skaičiaus kai kuriose so-

cioekonominėse grupėse interpretuoti įmanoma tik vyrų mirtingumo rodiklių 

santykius pagal išsilavinimą ir ekonominį statusą.  

Vyrų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis, mirtingumo nuo infek-

cinių ligų rodikliai net beveik 8 kartus didesni nei aukštojo išsilavinimo grupė-

je, o palyginus vidurinio ir aukštojo išsilavinimo grupes nustatyta, kad šis skir-

tumas siekia apie 3 kartus (12 A pav.). 

Vyrų mirtingumo nuo infekcinių ligų skirtumai pagal ekonominio akty-

vumo statusą yra dar didesni (12 B pav.). Ekonomiškai neaktyvių vyrų mirtin-

gumo dėl šių mirties priežasčių santykis yra net apie 13 kartų didesnis nei dir-

bančių vyrų. Atitinkamas skirtumas tarp bedarbių ir dirbančių vyrų sudaro 

apie 5 kartus. 

Statistiškai patikimai gerokai aukštesnis mirtingumo lygis buvo nusta-

tytas tarp savarankiškai dirbančių gyventojų, nekvalifikuotų ir kvalifikuotų 

darbininkų bei ūkininkų ir ūkio darbininkų vyrų (12 C pav.). Dėl labai mažo 

mirčių skaičiaus ir didelės standartinės paklaidos daugumos profesijų grupių 

vyrų ir moterų mirtingumo rodiklių santykių interpretacija neįmanoma.  
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12 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo infekcinių ligų rodiklių  
                    santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                    2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.5.2. Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų  

Kai kurios kvėpavimo sistemos ligos (ypač gripas ir pneumonija) taip 

pat laikomos svarbiomis medicinos pagalbos priemonėmis išvengiamos mir-

ties priežastimis (Nolte ir McKee, 2004). Ankstesni Lietuvos tyrimai atskleidė 

itin didelius mirtingumo nuo kvėpavimo ligų skirtumus pagal išsilavinimą (Ja-

silionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006).  

Tyrimo duomenys rodo, kad suaugusių vyrų ir moterų mirtingumo dėl 

šios mirties priežasties skirtumai pagal išsilavinimą yra labai dideli (13 A pav.). 

Palyginus žemesnio nei vidurinis ir aukštojo išsilavinimo grupes nustatyta, 

kad santykiniai vyrų mirtingumo rodiklių skirtumai siekia net 10 kartų, o mo-

terų atitinkami skirtumai sudaro daugiau kaip 8 kartus.  

Svarbus mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų rizikos veiksnys yra 

ir ekonominio aktyvumo statusas (13 B pav.). Ekonomiškai neaktyvių vyrų ir 

moterų mirtingumo rodikliai apie 7 kartus didesni nei dirbančių vyrų ir mote-

rų grupėse. Bedarbių vyrų ir moterų šie mirtingumo rodiklių santykiai siekia 

3–4 kartus. 

Ūkininkų ir ūkio darbininkų vyrų ir moterų grupėje mirtingumo nuo 

kvėpavimo sistemos ligų lygis apie 7–9 kartus viršija aukštesnio rango tarnau-

tojų mirtingumo lygį (13 C pav.). 2–3 kartus didesnis nei aukštesnio rango tar-

nautojų mirtingumo lygis nustatytas ir tarp kvalifikuotų ir nekvalifikuotų dar-

bininkų vyrų. Dėl labai mažo mirčių skaičiaus ir didelės standartinės paklaidos 

interpretuoti kitų moterų profesinių grupių rezultatus neįmanoma. 
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13 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų 
                     rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                    2001–2005 m 

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.6. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių  

3.6.1. Mirtingumas dėl visų išorinių mirties priežasčių 

Išorinės mirties priežastys tebėra vienos iš svarbiausių suaugusių vyrų 

mirties priežasčių Lietuvoje ir kitose posovietinėse šalyse (Meslé, 2004; Jasilio-

nis ir kt., 2011A). Daugelyje žemo mirtingumo lygio šalių šios mirties priežas-

tys siejamos su aukštesniu mirtingumo lygiu žemesnio socioekonominio sta-

tuso grupėse (Valkonen, 2001, 2006).  

Šio tyrimo metu buvo nustatyti labai dideli mirtingumo dėl išorinių mir-

ties priežasčių skirtumai pagal išsilavinimą (14 A pav.). Vyrų ir moterų, turinčių 

žemesnį nei vidurinis išsilavinimą, mirtingumo rodikliai apie 4 kartus didesni 

nei aukštojo išsilavinimo grupėje. Perpus mažesni (apie 2 kartus) santykiniai 

mirtingumo rodikliai būdingi ir vidurinio išsilavinimo grupei (14 A pav.).  

Didžiausi mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių skirtumai pagal 

ekonominio aktyvumo statusą nustatyti moterims: bedarbių ir ekonomiškai 

neaktyvių moterų mirtingumo rodikliai yra beveik keturis kartus didesni nei 

dirbančių moterų (14 B pav.). Atitinkami vyrų mirtingumo skirtumai mažesni 

nei moterų.  

Didžiausi mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių rodikliai pagal pro-

fesijų grupes nustatyti tarp ūkininkų ir ūkio darbininkų: šių profesijų vyrų ir 

moterų mirtingumo rodiklių santykiai su lyginamąja grupe siekia net 5–6 kar-

tus (14 C pav.). Daug (apie 2 ir daugiau kartų) didesnis nei aukštesnio rango 

tarnautojų grupėje mirtingumas būdingas ir savarankiškai dirbančioms mote-

rims, kvalifikuotiems darbininkams vyrams bei nekvalifikuotiems darbinin-

kams vyrams ir moterims. 
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14 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų išorinių mirties  
                    priežasčių rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo  
                    statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.6.2. Mirtingumas dėl įvykių, susijusių su transportu 

Mirtys dėl įvykių, susijusių su transportu, taip pat įtrauktos į sveikatos 

politikos (ir kitomis tarpsektorinėmis) priemonėmis išvengiamų mirties prie-

žasčių sąrašą (Nolte ir McKee, 2004). Todėl mirtingumo dėl šių mirties priežas-

čių socioekonominiai skirtumai atskleidžia prevencinių priemonių efektyvu-

mo ir prieinamumo skirtumus. 

Tyrimas atskleidė panašaus lygio vyrų ir moterų mirtingumo dėl įvykių, 

susijusių su transportu, skirtumus pagal išsilavinimą (15 A pav.). Vyrų ir mote-

rų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis, mirtingumas yra daugiau kaip 2 

kartus didesnis nei aukštojo išsilavinimo grupėje, o vidurinio išsilavinimo gru-

pei būdingas mažesnis (1,5–2 kartų) atotrūkis nuo lyginamosios grupės. 

Vertinant mirtingumo dėl šių mirties priežasčių skirtumus pagal ekono-

minio aktyvumo statusą išsiskiria ypač didelis mirtingumas bedarbių ir ekono-

miškai neaktyvių moterų grupėse, beveik 4 kartus viršijantis dirbančių moterų 

lygį (15 B pav.). Tarp vyrų šie skirtumai yra gerokai mažesni (kiek didesni nei 2 

kartai). 

Ūkininkų ir ūkio darbininkų grupei priklausančių vyrų ir moterų mirtin-

gumas dėl įvykių, susijusių su transportu, viršija atitinkamą aukšto rango tar-

nautojų grupės mirtingumo lygį apie 5 kartus (15 C pav.). Apie 2 kartus sie-

kiančiais mirtingumo rodiklių santykiais išsiskiria savarankiškai dirbančių mo-

terų, kvalifikuotų darbininkų vyrų ir nekvalifikuotų darbininkų vyrų ir moterų 

grupės. 
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15 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl įvykių, susijusių su  
                    transportu, rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo  
                    statusą, profesiją, 2001–2005 m. 

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.6.3. Mirtingumas dėl savižudybių  

Lietuva išsiskiria vienu aukščiausių pasaulyje mirtingumo dėl savižudy-

bių lygiu (Gailienė, 2004; WHO, 2011). Tyrimai rodo, kad tokią nepalankią situ-

aciją didele dalimi lemia ir labai padidėjęs savižudybių lygis kai kuriose socio-

demografinėse grupėse (Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2007). 

Mirtingumo dėl savižudybių skirtumai pagal išsilavinimą yra didesni 

tarp vyrų (16 A pav.). Vyrų, turinčių žemesnį išsilavinimą, mirtingumas dau-

giau kaip 4 kartus didesnis nei aukštojo išsilavinimo grupėje, o atitinkamas 

skirtumas tarp moterų siekia apie 3 kartus. Kur kas didesnis mirtingumas (vir-

šijantis 2 kartus) yra ir vyrų, turinčių vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, grupėje. 

Vertinant mirtingumo dėl savižudybių priklausomybę nuo ekonominio 

aktyvumo statuso nustatyta, kad skirtumai tarp moterų didesni nei tarp vyrų 

(16 B pav.). Ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių moterų mirtingumo rodikliai 

apie 3 kartus viršija dirbančių moterų mirtingumo rodiklius. Atitinkami mirtin-

gumo rodiklių santykiai tarp vyrų siekia apie 2 kartus. 

Tyrimo rezultatai atskleidė labai aukštą ūkininkų ir ūkio darbininkų mir-

tingumo dėl savižudybių lygį, kuris atitinkamai daugiau nei 5 kartus tarp vyrų 

ir beveik 4 kartus tarp moterų viršija mirtingumo lygį aukštesnio rango tar-

nautojų grupėje. Didesni kaip 2 kartų mirtingumo rodiklių santykiai taip pat 

būdingi kvalifikuotų darbininkų vyrų ir abiejų lyčių nekvalifikuotų darbininkų 

grupėms (16 C pav.).  
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16 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl savižudybių rodiklių  
                    santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                    2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.6.4. Mirtingumas dėl nužudymų  

Tyrimo rezultatai rodo, kad mirtingumo dėl nužudymų diferenciacija 

pagal nagrinėjamus tris socioekonominius kriterijus labiau būdinga moterims 

nei vyrams (17 pav.). Pavyzdžiui, moterų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vi-

durinis, mirtingumo rodikliai yra net 6 kartus didesni nei moterų, turinčių 

aukštąjį išsilavinimą, grupėje. Atitinkami mirtingumo skirtumai tarp vyrų sie-

kia kiek daugiau nei 4 kartus (17 A pav.).  

Labai aukšti mirtingumo rodikliai būdingi ir bedarbėms moterims – jų 

mirtingumas net apie 5 kartus viršija atitinkamus dirbančių moterų rodiklius 

(17 B pav.). Ekonomiškai neaktyvių vyrų ir moterų bei bedarbių vyrų mirtingu-

mo rodiklių santykiai siekia apie 4 kartus. 

Kaip ir dėl kitų mirties priežasčių, itin aukštu mirtingumo dėl nužudymų 

lygiu išsiskiria ūkininkų ir ūkio darbininkų grupė (17 C pav.). Statistiškai patiki-

mai aukštesni mirtingumo rodikliai būdingi ir nekvalifikuotų darbininkų gru-

pei. Kitų profesijų grupių mirtingumo rodiklių santykiai buvo statistiškai ne-

patikimi dėl mažo mirčių dėl šios mirties priežasties skaičiaus. 
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17 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl nužudymų rodiklių  
                    santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                    2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.6.5. Mirtingumas dėl visų kitų išorinių mirties priežasčių  

Visų kitų išorinių mirties priežasčių grupei priskiriamos kitos suaugusių 

vyrų ir moterų mirtingumui svarbios mirties priežastys (šalčio poveikis, kiti ap-

sinuodijimai, kritimai, skendimai ir ugnies poveikis). Tyrimo metu buvo nusta-

tyta, kad vyrų ir moterų mirtingumui dėl visų kitų mirties priežasčių būdinga 

ryški diferenciacija pagal socioekonomines grupes (18 pav.). Kaip ir nužudy-

mų atveju, ši diferenciacija didesnė tarp moterų. 

Didžiausi mirtingumo dėl visų kitų išorinių mirties priežasčių skirtumai 

pagal išsilavinimą nustatyti tarp moterų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vi-

durinis, ir moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą (apie 5 kartai); atitinkami skir-

tumai tarp vyrų yra kiek mažesni (beveik 4 kartai) (18 A pav.).  

Mirtingumo dėl šių mirties priežasčių skirtumai pagal ekonominio akty-

vumo statusą irgi didesni tarp moterų (18 B pav.). Bedarbių ir ekonomiškai ne-

aktyvių moterų mirtingumas apie 4 kartus didesnis nei dirbančių moterų, o 

vyrų grupėje šie skirtumai siekia apie 2,5 karto. 

Ūkininkų ir ūkio darbininkų grupės moterų mirtingumo rodikliai net dau-

giau kaip 8 kartus didesni nei aukštesnio rango tarnautojų grupėje (18  C pav.). 

Atitinkamas skirtumas vyrų grupėje siekia beveik 6 kartus. Kvalifikuotų darbi-

ninkų vyrų ir abiejų lyčių nekvalifikuotų darbininkų mirtingumas apie 2 kartus 

viršija aukštesnio rango tarnautojų mirtingumo lygį. 
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18 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų kitų išorinių mirties  
                    priežasčių rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo  
                    statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.7. Mirtingumas dėl mirties priežasčių,  
                susijusių su alkoholio vartojimu 

Nesaikingas alkoholio vartojimas tebėra viena svarbiausių aukštesnio 

mirtingumo lygio priežasčių Lietuvoje ir kitose posovietinėse šalyse (Meslé, 

2004; Jasilionis ir kt., 2011A). Su alkoholio vartojimu susijusios mirties priežas-

tys taip pat didele dalimi lemia ir didelius mirtingumo socioekonominius skir-

tumus žemo mirtingumo lygio Vakarų šalyse (Mäkela ir kt., 1997; Mäki, Marti-

kainen, 2008).  

Kaip ir dėl išorinių mirties priežasčių, didesni mirtingumo dėl su alkoho-

lio vartojimu susijusių mirties priežasčių rodikliai būdingi moterims (19 pav.). 

Vyrų ir moterų, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis, mirtingumo rodik-

liai yra atitinkamai apie 4 ir 5 kartus didesni nei aukštojo išsilavinimo grupėje 

(19 A pav.).  

Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių moterų mirtingumo dėl mirties prie-

žasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodikliai beveik 6 kartus viršija dirban-

čių moterų mirtingumo rodiklius (19 B pav.). Atitinkami bedarbių ir ekonomiš-

kai neaktyvių vyrų mirtingumo rodiklių santykiai siekia apie 4 kartus. 

Ūkininkų ir ūkio darbininkų grupės moterų mirtingumo dėl šių mirties 

priežasčių rodikliai yra net apie 12 kartų didesni nei aukštesnio rango tarnau-

tojų (19 C pav.). Šios grupės vyrų mirtingumo rodiklių santykiai taip pat labai 

dideli (apie 7 kartai), bet kiek mažesni nei moterų. Visų kitų profesijų grupių 

vyrų ir moterų mirtingumo rodikliai apie 2 kartus viršija aukštesnio rango tar-

nautojų mirtingumo lygį. 
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19 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl mirties priežasčių,  
                    susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklių santykiai pagal išsilavinimą,  
                    ekonominio aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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3.8. Mirtingumas dėl visų kitų mirties priežasčių  

Į visų kitų mirties priežasčių grupę įtrauktos ir kai kurios labai svarbios 

mirties priežastys – endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos, nervų 

sistemos ligos bei netiksliai nustatytos mirties priežastys (pvz., simptomai, pa-

kitimai bei nenormalūs klinikiniai ir laboratoriniai radiniai). Keletas šiai grupei 

priklausančių mirties priežasčių (cukrinis diabetas, endokrininių liaukų ligos, 

epilepsija, nefritas ir nefrozė, priešinės liaukos hiperplazija) įtrauktos į medici-

nos pagalbos priemonėmis išvengiamų mirties priežasčių sąrašą (Nolte ir 

McKee, 2004). 

Suaugusių vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų kitų mirties priežasčių 

skirtumai pagal išsilavinimą yra panašūs (20 A pav.). Vyrų ir moterų, kurių išsi-

lavinimas žemesnis nei vidurinis, mirtingumo rodikliai apie tris kartus viršija 

aukštojo išsilavinimo grupės mirtingumo rodiklius.  

Daug didesni mirtingumo skirtumai nustatyti vertinant mirtingumo 

dėl visų kitų mirties priežasčių riziką pagal ekonominio aktyvumo statusą 

(20 B pav.). Ekonomiškai neaktyvių moterų mirtingumo lygis net apie 10 kar-

tų viršija dirbančių moterų mirtingumo lygį. Tik nedaug mažesni (maždaug 7 

kartų) mirtingumo rodiklių santykiai būdingi ir ekonomiškai neaktyviems vy-

rams. Abiejų lyčių bedarbių mirtingumo dėl šios mirties priežasčių grupės rizi-

ka yra daugiau kaip 2,5 karto didesnė nei dirbančių vyrų ir moterų grupėse. 

Dideli vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų kitų mirties priežasčių skirtu-

mai pagal profesijų grupes nustatyti tik lyginant ūkininkų ir ūkio darbininkų 

grupę su aukštesnio rango tarnautojų grupe (20 C pav.). Šie santykiniai vyrų ir 

moterų mirtingumo skirtumai atitinkamai viršija 4 ir 2 kartus. 
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20 pav. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų kitų mirties priežasčių 
                    rodiklių santykiai pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją,  
                    2001–2005 m.  

A. Pagal išsilavinimą 
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštojo išsilavinimo grupė. 

 

B. Pagal ekonominio aktyvumo statusą  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – ekonomiškai aktyvių ir dirbančių gyventojų grupė. 

 

C. Pagal profesiją  
Lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui) – aukštesnio rango tarnautojų grupė. 

 
Profesijų grupės (profes. gr.): 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 – žemesnio rango tarnautojai;  
3 – savarankiškai dirbantys asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti darbininkai;  

6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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4   S K Y R I U S  

      SANTYKINIŲ IR ABSOLIUČIŲJŲ  
      GYVENTOJŲ MIRTINGUMO SKIRTUMŲ  
      VERTINIMAS REMIANTIS DŽINI GRUPĖS  
      RODIKLIAIS  
 
 
 
 
 
 
 

Trečiojoje dalyje vertinami santykiniai mirtingumo skirtumai pagal mir-

ties priežastis, vieną iš socioekonominių grupių laikant lyginamąja grupe. 

Taip identifikuojami maksimalūs skirtumai tarp dviejų ribinių (didžiausio ir 

mažiausio mirtingumo) gyventojų grupių ir nustatomos gyventojų grupės, 

kurioms būdinga didžiausia mirtingumo rizika. Vis dėlto ir šis metodas nelei-

džia tiksliai įvertinti mirtingumo skirtumų mastų, nes neįvertinami mirtingu-

mo skirtumai tarp įvairių tarpinių grupių (pavyzdžiui, tarp vidurinio ir žemes-

nio nei vidurinis išsilavinimo grupių) (Shkolnikov ir kt., 2011). Be to, skaičiuo-

jant mirtingumo rodiklių santykius visiškai neatsižvelgiama į lyginamuosius 

gyventojų grupių svorius (Anand ir kt., 2001; Moser ir kt., 2005).  

Šiame skyriuje pateikiami santykinių ir absoliučiųjų gyventojų mirtin-

gumo skirtumų duomenys gauti remiantis kompleksiniais Džini tipo rodikliais 

(Džini koeficientais (G) ir vidutinių tarpgrupinių mirtingumo skirtumų rodik-

liais (AID)). Šie inovaciniai mirtingumo skirtumų rodikliai leidžia įvertinti mir-

tingumo lygį kiekvienoje iš tiriamų socioekonominių grupių ir atsižvelgti į jų 

lyginamąjį svorį populiacijoje. 

1 lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad santykiniai suaugusių vyrų ir 

moterų mirtingumo dėl visų mirties priežasčių skirtumai pagal išsilavinimą 

yra panašūs, tačiau absoliutūs vyrų mirtingumo skirtumai yra daugiau nei tris 

kartus didesni. Didžiausi santykiniai vyrų ir moterų mirtingumo skirtumų ro-

dikliai buvo nustatyti vertinant mirtingumą nuo infekcinių ir kvėpavimo ligų. 

Moterims būdingi didesni santykiniai mirtingumo nuo kraujotakos sistemos 
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ligų, nužudymų, visų kitų išorinių ir su alkoholio vartojimu susijusių mirties 

priežasčių rodikliai. Vyrai išsiskiria aukštesniu santykinių mirtingumo dėl su 

rūkymu susijusių navikų skirtumų lygiu. 

Didžiausi AID rodikliai, nusakantys absoliučiuosius mirtingumo skirtu-

mus, buvo nustatyti vertinant vyrų mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių 

bei moterų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų skirtumus. Reikšmingi 

vyrų AID rodikliai taip pat būdingi mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, 

visų navikų ir su alkoholio vartojimu susijusių mirties priežasčių skirtumams. 

Iš kitų mirties priežasčių reikšmingesni moterų AID rodikliai buvo nustatyti tik 

išorinių ir su alkoholio vartojimu susijusių mirties priežasčių atvejais (1 lente-

lė). Šie rezultatai rodo, kad dideli santykiniai mirtingumo skirtumai nebūtinai 

lemia atitinkamus didelius absoliučiuosius mirtingumo skirtumus. Be to, net 

labai dideli santykiniai mirtingumo dėl kai kurių palyginti mažai paplitusių 

mirties priežasčių (pvz., infekcinių ligų) skirtumai yra susiję su palyginti nedi-

deliais mirčių dėl šių mirties priežasčių skaičiais. Vadinasi, remiantis AID rodik-

liais galima daryti išvadas ir apie mirtingumo skirtumų reikšmingumą visos 

populiacijos mastu. 

Tarpgrupiniams mirtingumo skirtumų pagal ekonominio aktyvumo sta-

tusą ir profesijų grupes rodikliams būdingas panašus diferenciacijos pagal 

mirties priežastis modelis ir vertinant mirtingumą pagal išsilavinimo skirtu-

mus (2 ir 3 lentelės). Tačiau tiek Džini (G), tiek ir vidutinių tarpgrupinių mirtin-

gumo skirtumų rodikliai (AID) pagal ekonominio aktyvumo statusą ir profesi-

jų grupes yra kur kas didesni nei atitinkami rodikliai pagal išsilavinimą. Be to, 

vertinant santykinius ir absoliučiuosius mirtingumo skirtumus pagal ekonomi-

nio aktyvumo statusą ir profesijų grupes buvo nustatyti reikšmingi moterų mir-

tingumo nuo krūties ir su rūkymu susijusių navikų skirtumai (2 ir 3 lentelės).  
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1 lentelė. Vyrų ir moterų tarpgrupinių mirtingumo skirtumų Džini koeficientai 
                        (G) ir vidutinių tarpgrupinių mirtingumo skirtumų rodikliai (AID)  
                        pagal išsilavinimą 2001–2005 m.  
 

G AID 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Visos mirties priežastys  14,7 14,4 142,8 44,4 
Visos kraujotakos sist. ligos 12,5 20,4 35,6 14,5 
Išeminė širdies liga 12,6 21,1 20,9 5,5 
Cerebrovaskuliarinės ligos 10,8 17,8 4,4 3,6 
Visos kitos kraujotakos sist. ligos 13,0 21,7 10,3 5,4 
Visi navikai 12,5 5,1 20,6 5,7 
Su rūkymu susiję navikai 18,9 9,5 9,1 0,6 
Krūties vėžys - 2,3 - 0,6 
Prostatos vėžys 5,4 - 0,2 - 
Visi kiti navikai 10,1 4,2 11,3 2,0 
Infekcinės ligos 26,1 29,1 7,3 1,6 
Kvėpavimo sistemos ligos 26,6 27,5 9,0 1,9 
Virškinimo sistemos ligos 15,0 17,7 10,1 4,5 
Visos išorinės mirties priežastys 15,5 18,8 52,6 12,6 
Transporto įvykiai 11,2 14,6 5,0 1,4 
Savižudybės 17,1 14,9 17,7 2,6 
Nužudymai 15,6 23,0 2,8 1,3 
Visos kitos išorinės mirties priež. 15,7 21,2 27,2 7,3 
Su alkoholio vartojimu sus. m. pr. 16,0 20,9 14,8 5,8 
Visos kitos mirties priežastys 14,9 17,4 7,7 3,5 

 

2 lentelė. Vyrų ir moterų tarpgrupinių mirtingumo skirtumų Džini koeficientai  
                        (G) ir vidutinių tarpgrupinių mirtingumo skirtumų rodikliai (AID)  
                        pagal ekonominio aktyvumo statusą 2001–2005 m.  
 

G AID 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Visos mirties priežastys  26,5 30,8 248,8 94,1 
Visos kraujotakos sist. ligos 26,6 35,1 53,9 24,6 
Išeminė širdies liga 25,6 40,6 30,1 10,6 
Cerebrovaskuliarinės ligos 25,3 28,4 7,5 5,6 
Visos kitos kraujotakos sist. ligos 29,5 34,6 16,1 8,5 
Visi navikai 20,6 20,9 25,6 23,2 
Su rūkymu susiję navikai 21,9 26,1 8,1 1,6 
Krūties vėžys - 23,8 - 6,4 
Prostatos vėžys 22,1 - 0,6 - 
Visi kiti navikai 20,0 17,2 16,9 8,2 
Infekcinės ligos 53,0 50,3 10,0 2,7 
Kvėpavimo sistemos ligos 42,9 42,8 9,7 3,0 
Virškinimo sistemos ligos 36,3 42,6 16,2 10,7 
Visos išorinės mirties priežastys 21,6 29,8 50,6 19,7 
Transporto įvykiai 11,2 17,1 3,8 1,6 
Savižudybės 17,7 27,8 13,3 4,8 
Nužudymai 32,7 36,0 3,3 2,0 
Visos kitos išorinės mirties priež. 25,6 34,0 29,6 11,5 
Su alkoholio vartojimu sus. m. pr. 34,2 42,0 19,7 11,4 
Visos kitos mirties priežastys 40,2 50,7 15,0 10,2 
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3 lentelė. Vyrų ir moterų tarpgrupinių mirtingumo skirtumų Džini koeficientai  
                        (G) ir vidutinių tarpgrupinių mirtingumo skirtumų rodikliai (AID)  
                        pagal profesijų grupes 2001–2005 m.  
 

G AID 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Visos mirties priežastys  32,4 32,9 310,9 100,2 
Visos kraujotakos sist. ligos 30,6 38,4 85,3 27,1 
Išeminė širdies liga 29,5 43,9 47,7 11,4 
Cerebrovaskuliarinės ligos 28,9 31,1 11,6 6,2 
Visos kitos kraujotakos sist. ligos 33,9 39,2 26,3 9,6 
Visi navikai 24,6 19,8 40,2 21,8 
Su rūkymu susiję navikai 29,8 29,8 14,7 1,8 
Krūties vėžys - 21,4 - 5,7 
Prostatos vėžys 28,6 - 1,1 - 
Visi kiti navikai 22,5 16,0 24,8 7,6 
Infekcinės ligos 54,7 53,2 14,9 2,8 
Kvėpavimo sistemos ligos 48,5 47,1 16,4 3,3 
Virškinimo sistemos ligos 42,7 49,1 28,7 12,4 
Visos išorinės mirties priežastys 31,0 38,0 105,0 25,2 
Transporto įvykiai 18,7 23,4 8,3 2,2 
Savižudybės 28,3 34,4 29,6 5,9 
Nužudymai 42,5 46,2 7,3 2,6 
Visos kitos išorinės mirties priež. 35,4 43,3 61,0 14,7 
Su alkoholio vartojimu sus. m. pr. 43,2 50,2 39,8 13,8 
Visos kitos mirties priežastys 43,9 48,4 21,9 9,7 
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5   S K Y R I U S  

      MIRTINGUMO SKIRTUMŲ PASEKMIŲ 
      VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS:  
      VEIKSNINĖ POPULIACIJOS RIZIKA  
      PAGAL MIRTIES PRIEŽASTIS  
 
 

 

 

 

 

 

Vienas svarbiausių gyventojų mirtingumo nelygybės pasekmių visuo-

menės sveikatai rodiklių – veiksninė populiacijos rizika. Šis rodiklis rodo, ko-

kios mirčių dalies būti galima išvengti, jeigu visose socioekonominėse gyven-

tojų grupėse mirtingumas būtų to paties lygio, kaip mažiausio mirtingumo 

gyventojų grupėje, pavyzdžiui, kiek mirčių būtų išvengta, jeigu mirtingumo 

lygis žemesnio nei vidurinis ir vidurinio išsilavinimo grupėse būtų toks pats, 

kaip ir aukštojo išsilavinimo grupėje. Šis rodiklis taip pat vertina mirtingumo 

skirtumų demografines pasekmes (dėl šių skirtumų padidėjusį mirčių skaičių). 

Įvertinus veiksninę populiacijos riziką darbingo amžiaus žmonių grupėje, šis 

rodiklis gali būti taikomas ekonominiams mirtingumo skirtumų nuostoliams 

įvertinti (Mackenbach, Meerding, Kunst, 2011). 

4 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad, pašalinus mirtingumo skirtu-

mus pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą ir profesijų grupes, bu-

vo galima išvengti mažiausiai 35 proc. darbingo amžiaus vyrų mirčių (apie 

pusantro tūkstančio mirčių 2001 m. balandžio 6 d.–2005 m. gruodžio 31 d. 

periodu). Eliminavus vyrų mirtingumo skirtumus pagal profesijų grupes (mir-

tingumo lygį visose profesijų grupėse prilyginus aukštesniojo rango tarnauto-

jų vyrų mirtingumo lygiui) tokių išvengiamų mirčių dalis siektų net 67 proc. 

(arba beveik tris tūkstančius) vyrų mirčių. Išvengiamų moterų mirčių dalis taip 

pat nemaža ir siekia nuo 38 proc. skirtumų pagal išsilavinimą iki 57 proc. skir-

tumų pagal profesijų grupes. 
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Vertinant veiksninę populiacijos riziką svarbu atsižvelgti į kiekvienos 

mirties priežasties svarbą populiacijos mastu. Todėl, išvengus 33 proc. vyrų 

mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų (eliminuojant mirtingumo skirtumus 

pagal ekonominio aktyvumo statusą), būtų pasiektas didesnis efektas (mir-

čių skaičiaus prasme) nei atitinkamai išvengus net 68 proc. mirčių nuo infek-

cinių ligų.  

4 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad reikšmingiausią poveikį visuo-

menės sveikatai turi mirtingumo skirtumai pagal profesijų grupes, o mažiau-

sią – mirtingumo skirtumai pagal ekonominį aktyvumą (vyrų) ir išsilavinimą 

(moterų). Vertinant dominuojančias Lietuvos mirties priežasčių struktūroje 

kraujotakos sistemos ligas išryškėja moterų mirtingumo skirtumų pagal pro-

fesijų grupes įtaka visuomenės sveikatai: pašalinus šiuos skirtumus būtų gali-

ma išvengti apie 68 proc. moterų mirčių (t. y. apie 1700 mirčių 2001 m. balan-

džio 6 d.–2005 m. gruodžio 31 d. periodu). Nors atitinkamas vyrų veiksninės 

populiacijos rizikos rodiklis yra mažesnis (60 proc.), absoliutus išvengiamų 

mirčių skaičius siekia net 4800. Antrų pagal svarbą mirties priežasčių struktū-

roje navikų atveju veiksninės populiacijos rizikos rodikliai yra mažesni nei 

kraujotakos sistemos ligų atveju. Išimtis – vyrų mirtingumo nuo visų navikų 

skirtumai pagal išsilavinimą ir vyrų mirtingumo nuo su rūkymu susijusių navi-

kų skirtumai pagal išsilavinimą ir profesijų grupes. Moterų visų navikų veiksni-

nės populiacijos rizikos rodikliai yra labai maži (nuo 15 iki 26 proc). Vienintelis 

reikšmingas (45 proc.) rodiklis moterims buvo nustatytas vertinant mirtingu-

mo nuo su rūkymu susijusių navikų skirtumus. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pašalinus mirtingumo skirtumus kai ku-

rių itin nepalankių mirties priežasčių būtų galima beveik išvengti. Eliminavus 

santykinius mirtingumo nuo infekcinių ir kvėpavimo sistemos ligų skirtumus 

pagal išsilavinimą, išvengiamų vyrų mirčių dalis atitinkamai siektų 69 ir 78 

proc. Dar didesnis poveikis būtų pašalinus mirtingumo skirtumus pagal pro-

fesijų grupes – net apie 70–90 proc. sumažėtų vyrų ir moterų mirčių dėl alko-

holio vartojimo, visų išorinių mirties priežasčių (ypač dėl savižudybių ir nužu-

dymų) bei infekcinių ir kvėpavimo sistemos ligų (4 lentelė).  
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4 lentelė. Veiksninė populiacijos rizika (procentais) pagal socioekonominius  
                        kintamuosius ir mirties priežastis 2001–2005 m. 
 

Išsilavinimas 

 

Ekonominio 

aktyvumo  

statusas 

Profesijų grupė 

 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Visos mirties priežastys  51,8 37,9 35,2 40,8 66,9 56,5 

Visos kraujotakos sist. ligos 45,4 50,8 34,9 46,4 60,5 68,9 
Išeminė širdies liga 47,0 48,0 33,5 53,5 59,5 72,5 
Cerebrovaskuliarinės ligos 42,7 45,5 32,6 37,6 60,2 59,8 
Visos kitos kraujotakos sist. ligos 43,5 57,9 38,9 45,8 62,8 72,4 
Visi navikai 47,4 15,1 26,6 25,7 54,4 24,4 
Su rūkymu susiję navikai 63,3 18,8 28,8 34,8 74,4 45,1 
Visi kiti navikai 41,2 13,1 25,7 20,9 46,2 20,4 
Infekcinės ligos 69,4 72,7 67,6 65,8 95,0 83,1 
Kvėpavimo sistemos ligos 78,3 66,2 56,3 55,7 88,6 87,5 
Virškinimo sistemos ligos 56,6 49,7 48,5 59,4 82,3 83,4 
Visos išorinės mirties priežastys 54,5 51,4 30,3 42,6 69,1 70,7 
Transporto įvykiai 38,3 46,0 15,7 24,4 46,5 36,8 
Savižudybės 61,0 45,2 24,9 39,1 68,7 67,2 
Nužudymai 66,0 57,4 46,4 48,9 79,5 85,8 
Visos kitos išorinės mirties priež. 53,6 55,0 35,9 48,6 74,2 78,8 
Su alkoholio vartojimu sus. m. pr. 59,1 55,0 47,7 59,8 82,5 87,5 
Visos kitos mirties priežastys 49,6 40,9 50,4 63,8 78,8 77,2 
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IŠVADOS  
 

Dideli gyventojų mirtingumo skirtumai bei jų demografinės ir ekono-

minės pasekmės tebėra vienas svarbiausių tarptautinių ir nacionalinių gyven-

tojų sveikatos tyrimų objektų. Tokie tyrimai ypač aktualūs posovietinėms ša-

lims, kurioms būdingas deformuotas gyventojų epidemiologinės ir sveikatos 

raidos modelis, įvardijamas sovietiniu mirtingumo modeliu, tarp jų ir Lietuvai. 

Vienas pagrindinių šio modelio bruožų – itin aukštas priešlaikinio mirtingumo 

darbingame amžiuje lygis. Nepaisant pozityvių gyventojų mirtingumo poky-

čių pastaraisiais metais, ypač aukštas priešlaikinis darbingo amžiaus gyvento-

jų mirtingumas ir toliau išlieka vienu svarbiausių nepalankios Lietuvos gyven-

tojų mirtingumo situacijos (ypač Europos Sąjungos kontekste) požymių. Šis 

deformuotas mirtingumo modelis gali tapti svarbia tolesnio gyventojų mir-

tingumo mažėjimo kliūtimi artimiausioje ateityje. 

Tyrimas parodė, kad iki šiol Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiai 

vyksta labai selektyviai – mirtingumo problemos koncentruojasi tam tikrose 

socioekonominėse grupėse. Ankstesni tyrimai rodo, kad aukštą Lietuvos gy-

ventojų mirtingumo lygį didele dalimi lemia ir gerokai aukštesni nei šalies vi-

durkis mirtingumo rodikliai kai kuriose sociodemografiniuose visuomenės 

segmentuose – menkiau išsilavinusių, nesusituokusių vyrų ir kaimo gyventojų 

grupėse (Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006). Šis tyrimas atskleidė, kad 

itin nepalanki mirtingumo situacija šiose gyventojų grupėse glaudžiai susijusi 

su padidėjusiu mirtingumu dėl su elgsena (nesaikingu alkoholio vartojimu ir 

rūkymu) susijusių mirties priežasčių, ypač darbingo amžiaus gyventojų gru-

pėje. Dar daugiau, ši kai kurių visuomenės grupių sveikatos atskirtis gilėja (Ka-

lėdienė ir kt., 2005; Jasilionis ir kt., 2007). Kadangi padidėjusios mirtingumo ri-

zikos gyventojų grupės sudaro gana didelę visų gyventojų dalį, labai nepalan-

kūs šių gyventojų grupių mirtingumo rodikliai neigiamai veikia ir visos popu-

liacijos (visų Lietuvos gyventojų) mirtingumo rodiklius.  

Nepaisant sveikatos ir mirtingumo nelygybės problemų aktualumo tiek 

nacionaliniu, tiek ir tarptautinių lygmeniu, efektyvaus gyventojų mirtingumo 

skirtumų stebėsenos užtikrinimas tebėra sudėtingas ir (kai kuriais atvejais) kol 

kas neįvykdomas uždavinys daugeliui išsivysčiusių šalių. Viena iš svarbiausių 
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kliūčių – patikimų mirtingumo skirtumų pagal sociodemografines ir socioeko-

nomines grupes duomenų trūkumas. Net daugumoje Europos Sąjungos šalių, 

ypač naujosiose ES šalyse narėse, iki šiol mirtingumo skirtumų tyrimai vykdo-

mi taikant riboto informatyvumo agreguotus, su surašymu nesujungtus sta-

tistikos rodiklius. Tyrimai rodo, kad tokie duomenys dažnai iškraipo realią situ-

aciją (Kunst ir kt., 2004; Jasilionis ir kt., 2011B).  

Patikimiausi gyventojų mirtingumo skirtumų duomenys gaunami tai-

kant mikroduomenų (gyventojų surašymo, mirtingumo ir migracijos) bazių 

jungimo metodą. Viena pirmųjų naujosiose Europos Sąjungos šalyse narėse 

tokį inovacinį gyventojų mirtingumo sociodemografinių skirtumų vertinimo 

metodą pradėjo taikyti Lietuva (Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006; Ja-

silionis ir kt., 2007, 2011B). Tačiau iki šiol tokių tyrimų metu buvo vertinama 

tik viena iš socioekonominės mirtingumo diferenciacijos dimensijų – mirtin-

gumo skirtumai pagal išsilavinimą.  

Šis tyrimas praplėtė Lietuvos gyventojų socioekonominių skirtumų iš-

tirtumą keliomis kryptis: 

� Pirma, tyrimas pateikė patikimą naujos kartos informaciją apie so-

cioekonominius gyventojų mirtingumo skirtumus kompleksiškai 

įvertinęs tris dimensijas – išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statu-

są ir profesijų grupes.  

� Antra, gyventojų mirtingumo diferenciacija buvo įvertinta taikant 

tiek plačiai naudojamus ranginius, tiek ir inovacinius tarpgrupinius 

Džini tipo nelygybės rodiklius. Tokia metodologinė prieiga leido 

nustatyti bendrą mirtingumo skirtumų lygį, o ne remtis vien ribinių 

(didžiausio ir mažiausio mirtingumo) grupių palyginimu.  

� Trečia, tyrimo metu buvo įvertintos gyventojų mirtingumo socioe-

konominių skirtumų pasekmės visuomenės sveikatai. Šie duome-

nys leidžia visuomenės sveikatos specialistams bei sveikatos politi-

kos kūrėjams tiksliai identifikuoti išvengiamų mirčių skaičius ir dėl 

mirtingumo skirtumų kylančius ekonominius nuostolius.  

� Ketvirta, šis tyrimas naujas ir tuo, kad mirtingumo skirtumai buvo 

vertinami pagal detalias mirties priežastis, didelį dėmesį skiriant 

mirties priežastims, susijusioms su gyvensena, taip pat dėl medici-

nos ir prevencijos priemonių išvengiamos mirties priežastims.  
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Tyrimo metu nustatyta, kad, nors mirtingumo skirtumai pagal mirties 

priežastis yra nevienodi, didžiausios ir mažiausios mirtingumo rizikos yra tos 

pačios. Labai padidėjusi mirtingumo rizika siejama su žemesnio nei vidurinis 

išsilavinimo, bedarbių, ekonomiškai neaktyvių, rankinį darbą dirbančių kvalifi-

kuotų ir nekvalifikuotų darbininkų grupėmis. Ypač aukštu mirtingumo lygiu 

išsiskiria savarankiškai dirbančių ūkininkų ir ūkio darbininkų grupė. Itin nepa-

lanki mirtingumo situacija pastarojoje gyventojų grupėje yra išskirtinė ir tarp-

tautiniu mastu. Daugumoje Vakarų šalių šios grupės mirtingumo lygis tik ne-

daug didesnis ar net mažesnis nei tarnautojų grupėse (Valkonen ir kt., 1993; 

Valkonen, 2001; Saurel-Cubizoles ir kt., 2009). 

Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos suaugusiems gyventojams būdin-

gi labai dideli socioekonominiai mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų, su 

gyvensena (alkoholio vartojimu ir rūkymų) ir psichosocialiniais veiksniais 

(smurtinės mirties priežastys) susijusių mirties priežasčių skirtumai. Šie mirtin-

gumo skirtumai susiję ir su didžiausiais išvengiamų mirčių skaičiais bei atitin-

kamai didžiausiais ekonominiais praradimais. Akivaizdu, kad tikslinės tarpsek-

torinės prevencinės programos bei sveikatos paslaugų prieinamumo užtikri-

nimas visoms gyventojų grupėms gerokai sumažintų neigiamą socioekono-

minių mirtingumo skirtumų poveikį visos populiacijos mastu ir leistų pasiekti 

esminį proveržį gyventojų mirtingumo raidoje.  

Labai dideli santykiniai skirtumai būdingi mirtingumui nuo infekcinių ir 

kvėpavimo sistemos ligų. Itin aukšti mirtingumo dėl šių mirties priežasčių ro-

dikliai žemesnio nei vidurinis išsilavinimo, bedarbių, ekonomiškai neaktyvių, 

darbininkų bei ūkininkų ir ūkio darbininkų grupėse atskleidžia labai skurdžias 

šių grupių gyvenimo (taip pat ir higienos) sąlygas. Nors išvengiamų mirčių 

požiūriu mirtingumo nuo infekcinių ir kvėpavimo sistemos ligų socioekono-

miniai skirtumai turi gerokai mažesnę reikšmę, svarbu yra tai, kad eliminavus 

šiuos didelius skirtumus būtų apskritai išvengta tokių mirčių (daugeliu atveju 

susijusių su užkrėtimo pavojumi) visoje populiacijoje. 

Prieštaringi ir selektyvūs gyventojų mirtingumo pokyčiai, ypač didelė 

mirtingumo diferenciacija pagal socioekonomines grupes rodo, kad šalies so-

cialinė ekonominė raida yra nesubalansuota. Išliekantys labai dideli (palyginti 

su kitomis Europos Sąjungos šalimis) gyventojų mirtingumo socioekonominiai 

skirtumai susiję su dideliais ekonominiais (visos šalies, ypač sveikatos ir sociali-

nės apsaugos biudžetų) praradimais (Mackenbach, Meerding, Kunst, 2011).  
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Tarptautinių ir šio Lietuvos tyrimo rezultatai atskleidė, kad profesiona-

liai naudojami gyventojų mirtingumo ir mirtingumo socioekonominės dife-

renciacijos duomenys gali tapti svarbiu socialinės ir ekonominės analizės in-

strumentu, teikiančiu operatyvią ir tikslią informaciją apie ekonominės politi-

kos poveikį gyventojams bei reikiama linkme kreipiančiu prevencinę politiką 

(Sen, 1998; Jasilionis, Stankūnienė, 2011). Tokia situacijos stebėsenos sistema 

turi remtis patikimais, sujungtais su gyventojų surašymu mirtingumo duome-

nimis bei inovaciniais analizės metodais, leidžiančiais objektyviai ir visapusiš-

kai vertinti mirtingumo diferenciacijos lygį ir poveikį visuomenės sveikatai vi-

sos populiacijos lygmeniu. Tuo tarpu agreguotų, su surašymu nesujungtų 

mirtingumo statistinių duomenų ir indikatorių naudojimas gali labai iškreipti 

kai kurių gyventojų grupių mirtingumo rodiklius ir teikti klaidingą informaciją 

sveikatos politikos rengėjams bei vykdytojams. Todėl sveikatos informacijos 

kūrėjai ir valdytojai turėtų kurti palankią aplinką, užtikrinančią mirtingumo ir 

sergamumo mikroduomenų bazių informacijos prieinamumą tyrimų tikslais, 

skatinti duomenų bazių jungimo metodologijos taikymą ir jos naudojimą pre-

vencinės sveikatos politikos sprendimams. Nors mirtingumo socioekonomi-

nių skirtumų stebėsenos sistemos kūrimas reikalauja finansinių ir žmogiškojo 

kapitalo investicijų, gyventojų mirtingumo socioekonominių skirtumų maži-

nimas susijęs su kur kas didesne ekonomine ir socialine nauda (Mackenbach, 

Meerding, Kunst, 2011).  
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SOCIOECONOMIC DIFFERENCES IN ADULT 
        MORTALITY IN LITHUANIA 

Summary 

This study presents the first comprehensive analysis of socioeconomic 

differences in adult mortality in Lithuania using high quality census-linked 

data for the period 2001–2005. For the first time ever in Lithuania, the study 

simultaneously used three socioeconomic dimensions: education, economic 

activity status, and occupation. Socioeconomic mortality differentials were 

assessed using both traditional range-type (Poisson regression mortality rate 

ratios) and innovative Gini-type measures of inequality. This approach 

allowed the size of socioeconomic mortality differences to be assessed more 

precisely. While the range-type measures capture only the mortality 

differences between the groups under study and reference group (the lowest 

mortality group), the Gini-type measures (average inter-group difference 

[AID] and the Gini coefficient) reflect the total amount of inequality across all 

population groups (Shkolnikov et al., 2011). For the evaluation of 

consequences of mortality differences for public health, the concept of 

population attributable fraction (PAF) was applied. It allows estimating the 

share of deaths that could be avoided if socioeconomic mortality inequalities 

were eliminated. Such information can be further used by policy makers to 

estimate economic losses due to mortality inequality in the adult (working 

age) population in Lithuania. Finally, all analyses were performed by detailed 

causes of death, focussing on causes of death related to health behaviours 

(smoking and alcohol consumption) and causes of death amenable through 

medical care and prevention. 

The book comprises five parts. The first part presents an overview of 

the mortality situation in Lithuania in the light of theories of epidemiologic 

and health transition. The second part describes the census-linked data and 

methodology used to assess mortality differentials. The third part presents 

detailed information about relative mortality differentials by causes of death. 

The fourth part is devoted to the assessment of socioeconomic mortality 

differentials using two advanced measures of inequality (average inter-group 

difference [AID] and the Gini coefficient). The fifth part provides estimates of 

cause-specific population attributable fractions by cause of death. 
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The study found that the population groups with the highest mortality 

risk are similar to other countries. Lower than secondary education, 

unemployed, and economically inactive statuses and the manual worker 

occupation group were associated with a significantly higher mortality risk. 

One distinctive feature of the Lithuanian pattern of socioeconomic mortality 

differentials concerns the strikingly unfavourable situation of farmers and farm 

workers. Differently from the ‘old’ EU member states, this group often showed 

the worst mortality indicators if compared to other occupational groups.  

For the majority of causes of death, both relative and absolute 

mortality inequalities were higher than they are in the ‘old’ EU member 

states. The highest absolute population losses related to socioeconomic 

differences in mortality are attributable to excess mortality due to 

cardiovascular system diseases, external causes of death, digestive system 

diseases, and alcohol-related deaths. This suggests the striking prevalence of 

unhealthy life styles (smoking and alcohol consumption), poor psychosocial 

conditions, and lack of access to modern medical treatment and prevention 

among the lower socioeconomic groups in Lithuania.   

The highest relative mortality differentials were observed for infectious 

and respiratory system diseases. These causes of death seem to concentrate 

exclusively among the lower educated, unemployed, economically inactive 

and those involved in manual or agriculture work. This suggests the extremely 

poor (economic and hygienic) living conditions of these groups in Lithuania. 

The existence of such striking socioeconomic differences in adult 

mortality in Lithuania shows that social and economic development has not 

been sustainable. Extremely high levels of mortality inequalities (especially at 

working ages) produce substantial economic losses (in terms of health care 

and social budgets) (Mackenbach, Meerding, Kunst, 2011). It has been 

suggested that data on mortality and mortality differentials may serve as a 

powerful tool to provide reliable information about the direct consequences 

of economic development and reforms on the population (Sen, 1998). 

International studies recommend that continuous and reliable monitoring of 

socioeconomic mortality inequalities should be based on high quality 

census-linked data. Although such data often requires investment of financial 

and human capital, such monitoring together with properly designed social 

and health policies would bring considerably higher socioeconomic benefits. 
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1 priedas 

Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 1959–2010 m. ES šalių kontekste 
(ES-12 – ES šalys narės nuo 2004 arba 2007 m., ES-15 – ES šalys narės iki 2004 m.)  

 
Šaltiniai: autorių skaičiavimai pagal Statistikos departamento duomenis;  
                 WHO Health for All Database, 2011. 
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2 priedas 
 
 

LIETUVOS MIRTINGUMO KITIMO NUOSEKLUMAI IR IŠIMTYS: 
TEORINĖS ĮŽVALGOS 

ištrauka iš straipsnio, V. Sankūnienė, D. Jasilionis (2011). Lietuvos gyventojų mirtingumo lygio 
ir mirties priežasčių struktūros prieštaringi  pokyčiai. Filosofija. Sociologija. 4. 

 

Ilgalaikių mirtingumo pokyčių dėsningumus visuomenės raidos kon-

tekste aptaria demografinio perėjimo (demographic transition, demographic 

revolution; Landry, 1934; Notestein, 1945), epidemiologinio perėjimo (epide-

miologic transition; Omran, 1971; Olshansky, 1986) ir sveikatos perėjimo (he-

alth transition; Frenk, 1991; Vallin ir Meslé, 2004) teorijos ir jų modifikacijos. 

Demografinio perėjimo teorija teigia, kad gyventojų mirtingumo lygis 

priklauso nuo visuomenės išsivystymo lygio, ir pereinant nuo agrarinės prie 

industrinės visuomenės, prasidėjus pramoninei raidai, vykstant progresui že-

mės ūkyje ir medicinoje, kultūros ir mokslo plėtrai mirtingumas mažėja (Val-

lin, 2006). Atitinkamai ilgėja vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VTGT). Nors 

mirtingumo mažėjimas yra bendro demografinio perėjimo sudedamoji, nere-

tai tai dar vadinama tiesiog mirtingumo perėjimu (Kirk, 1996; Easterlin, 1999; 

National, 2000).  

Atsižvelgiant į demografinio ar tiesiog mirtingumo perėjimo teorinio 

modelio ribotumus XX a. aštuntame dešimtmetyje pradėta plėtoti epidemio-

loginio perėjimo teorija (Omran, 1971), detalizuojanti mirtingumo mažėjimą 

pagal mirties priežasčių pokyčius. Pagal šią teoriją, vykstant modernizacijai, 

pereinant prie industrinės visuomenės, mirtingumas mažėja pirmiausia labai 

mažėjant mirčių nuo infekcinių ligų. Šios pirmaujančios mirties priežastys vie-

tą užleidžia mirties priežastims, susijusioms su degeneraciniais1 ir „žmogaus 

sukurtais“ (man-made) susirgimais2 (Omran, 1971; Meslé ir Vallin, 1993). Atsi-

žvelgiant į mirties priežasčių kitimo aplinką istoriniame kontekste, epidemio-

loginio perėjimo teorija išskiria tris mirtingumo mažėjimo ir mirties priežasčių 

kitimo stadijas (ages): 1) epidemijų ir badmečių; 2) epidemijų atsitraukimo; 3) 

degeracinių ir „žmogaus sukurtų“ ligų (Omran 1971:516-517). 

XX a. septintame dešimtmetyje labiausiai išsivysčiusiose šalyse prasidė-

jęs įspūdingas mirtingumo mažėjimas dėl kraujotakos sistemos ligų (dar vadi-

                                                 
1 Degeneracinės ligos – širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys (Omran, 1971:517). 
2 „Žmogaus sukurtos“ ligos – su alkoholio vartojimu ir rūkymu susijusios mirties priežastys, transporto įvy-
kiai, smurtinės mirtys (savižudybės, nužudymai). 
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namas kovos su kraujotakos sistemos ligomis revoliucija; Vallin ir Meslé, 

2004:12, 22) sudarė prielaidą modifikuoti Omran epidemiologinio perėjimo 

teoriją, ją papildant ketvirtąja stadija – kai VTGT ilgėja dėl pasiekimų gydant 

kraujotakos sistemos ligas (Olshansky, 1986). Tačiau Frenk (1991), vėliau 

Vallin ir Meslé (2004), nepritardami Olshansky pasiūlytai epidemiologinio per-

ėjimo teorijos modifikacijos idėjai, konstruoja platesnį – sveikatos perėjimo 

teorijos – modelį, pagal kurį epidemiologinis perėjimas yra tik pirma sveika-

tos perėjimo stadija. Sveikatos perėjimas ir jo stadijos siejamos su bendra 

sveikatos situacija, visuomenės reakcija į sveikatos būklę, tam tikrų mirties 

priežasčių „svorio“ kitimu mažėjant mirtingumui ir ilgėjant VTGT. Sveikatos 

perėjimo pirma stadija (sutapatinama su Omaran epidemiologiniu perėjimu) 

– sveikatos būklė ir mirtingumo lygis – keičiasi, t. y. pagrindinėmis mirties 

priežastimis buvusios infekcinės ligos atsitraukia ir užleidžia vietą mirtims nuo 

chroninių, pirmiausia kraujotakos sistemos, ligų. Tačiau šioje stadijoje mirtin-

gumo mažėjimą ir VTGT ilgėjimą pristabdo mirtys nuo „žmogus sukurtų“ ligų, 

kurių įtaka visuomenės sveikatai ir mirtingumui, vykstant bendram visuome-

nės progresui, didėja (Meslé ir Vallin, 1993; Valin ir Meslé, 2004). Antra sveika-

tos perėjimo stadija – tai kovos su kraujotakos sistemos ligomis laimėjimų pe-

riodas, išsivysčiusiose Vakarų šalyse prasidėjęs XX a. septinto dešimtmečio 

pabaigoje (Vallin ir Meslé, 2004:22). Trečia stadija, kai kuriose išsivysčiusiose 

Vakarų šalyse prasidėjusi nuo paskutinio XX a. dešimtmečio, siejama su pasie-

kimais prieš biologinį senėjimą – mirčių nuo „žmogaus sukurtų“ ligų mažėji-

mu sename amžiuje (Vallin ir Meslé, 2004:30-35). Prognozuojama, kad dar vie-

na sveikatos perėjimo stadija, pasižyminti reikšmingu mirtingumo mažėjimu 

ir VTGT ilgėjimu, ateityje (tikėtina, netolimoje) galėtų būti siejama su pažanga 

gydant vėžines ligas (Vallin ir Meslé, 2004). 

Demografinio, epidemiologinio ir galiausiai sveikatos perėjimo teorijos 

bando atskleisti ir paaiškinti mirtingumo mažėjimo ir VTGT ilgėjimo dėsnin-

gumus, vykstančius modernėjant visuomenei, tačiau šalys ir net didžiuliai re-

gionai dėl konkrečių sąlygų eina ne tuo pačiu keliu ir daugiau ar mažiau nuo 

bendros mirtingumo kitimo linijos nukrypsta, bendrumus paįvairindami ne-

mažais skirtumais ar net išimtimis. Praėjusio šimtmečio antroje pusėje–pabai-

goje pasaulyje išryškėjo net du dideli mirtingumo raidos išimčių regionai – 

Rytų, iš dalies ir Vidurio Europos – komunistinis / pokomunistinis (mirtingumo 

stagnacijos ir net didėjimo) regionas ir Subsacharos (AIDS paplitimo) regio-

nas (National, 2000:141; Vallin ir Meslé, 2004:12-13). 
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3 priedas 
 

A1 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų žmonių metų skaičiaus ir mirčių 
pasiskirstymas pagal socioekonomines charakteristikas ir lytį, 2001 m.  
balandžio 6 d. – 2005 m. gruodžio 31 d. 

 

Žmonių metų skaičius, tūkst. Mirčių skaičius, tūkst. 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Išsilavinimas 

Aukštasis 526,3 (16,7%) 753,1 (21,8%) 2,4 (8,3%) 1,4 (13,1%) 

Vidurinis 2146,8 (68,2%) 2388,8 (69,1%) 18,0 (63,1%) 6,7 (64,7%) 

Žemesnis nei vidurinis 476,9 (15,1%) 317,6 (9,2%) 8,2 (28,6%) 2,3 (22,2%) 

Ekonominio aktyvumo statusas 

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys 2186,8 (69,4%) 2399,1 (69,3%) 4,0 (38,7%) 7,4 (41,4%) 

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 560,0 (17,8%) 502,7 (14,5%) 2,1 (20,5%) 4,0 (22,5%) 

Ekonomiškai neaktyvūs 365,1 (11,6%) 538,6 (15,6%) 4,1 (39,9%) 6,3 (35,3%) 

Nežinoma 38,1 (1,2%) 19,1 (0,6%) 0,1 (0,8%) 0,1 (0,7%) 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai 493,4 (15,7%) 1364,4 (24,2%) 1,1 (10,7%) 835,0 (24,1%) 

Specialistai ir žemesnio rango tarnautojai 63,9 (2,0%) 832,7 (14,7%) 0,6 (6,2%) 499,0 (14,4%) 

Savarankiškai dirbantys asmenys 149,2 (4,7%) 163,2 (2,9%) 0,2 (1,5%) 99,7 (2,9%) 

Kvalifikuoti darbininkai 501,1 (15,9%) 378,1 (6,7%) 0,3 (3,0%) 225,7 (6,5%) 

Nekvalifikuoti darbininkai 541,1 (17,2%) 719,4 (12,7%) 0,8 (7,7%) 442,0 (12,8%) 

S.d. ūkininkai ir ūkio darbininkai 248,7 (7,9%) 253,2 (4,5%) 0,6 (5,9%) 158,3 (4,6%) 

Nežinoma 227,4 (7,2%) 261,9 (4,6%) 0,5 (4,6%) 158,5 (4,6%) 

Bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs 925,1 (29,4%) 1676,2 (29,7%) 6,3 (60,4%) 1041,3 (30,1%) 

Viso 
3150,0 

(100,0%) 
3459,5 

 (100,0%) 
28,5 

(100,0%) 
10,4  

(100,0%) 
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4 priedas 
 

A2 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų mirties 
 priežasčių rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio  
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,07 1,98-2,16 1,62 1,52-1,71 

Žemesnis nei vidurinis  3,24 3,10-3,40 2,90 2,70-3,10 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,36 2,29-2,43 2,40 2,28-2,53 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,61 3,51-3,71 4,03 3,86-4,22 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,31 1,13-1,52 1,08 0,98-1,19 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,31 1,19-1,45 1,26 1,07-1,49 

Kvalifikuoti darbininkai 1,74 1,64-1,86 1,13 0,99-1,28 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,88 1,76-2,00 1,31 1,20-1,44 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  3,61 3,39-3,85 2,73 2,48-3,02 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui); 
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A3 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų kraujotakos 
sistemos ligų rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,84 1,70-1,98 1,98 1,72-2,27 

Žemesnis nei vidurinis  2,65 2,44-2,87 4,59 3,96-5,32 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,19 2,07-2,31 2,73 2,44-3,06 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,77 3,58-3,96 4,87 4,44-5,34 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,27 0,97-1,66 1,24 0,99-1,56 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,35 1,13-1,61 1,70 1,17-2,46 

Kvalifikuoti darbininkai 1,53 1,37-1,72 1,74 1,34-2,27 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,56 1,40-1,75 1,72 1,40-2,12 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  2,54 2,26-2,85 3,86 3,12-4,79 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A4 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo išeminės širdies ligos 
rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, 
profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,91 1,73-2,12 1,81 1,45-2,26 

Žemesnis nei vidurinis  2,73 2,44-3,04 4,80 3,79-6,01 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,09 1,94-2,25 3,20 2,65-3,87 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,60 3,37-3,86 6,12 5,23-7,15 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,18 0,82-1,70 1,10 0,72-1,69 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,36 1,08-1,71 1,01 0,43-2,34 

Kvalifikuoti darbininkai 1,56 1,35-1,81 1,29 0,76-2,20 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,58 1,37-1,84 1,85 1,29-2,64 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  2,45 2,10-2,86 4,58 3,18-6,60 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A5 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo cerebrovaskuliarinių 
ligų rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo 
statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,78 1,46-2,17 1,80 1,41-2,30 

Žemesnis nei vidurinis  2,40 1,94-2,97 3,84 2,93-5,03 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 1,93 1,66-2,24 2,20 1,79-2,72 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,66 3,20-4,18 3,75 3,16-4,46 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,29 0,64-2,57 1,32 0,91-1,92 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,39 0,88-2,19 1,54 0,81-2,91 

Kvalifikuoti darbininkai 1,79 1,34-2,39 1,95 1,28-2,96 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,62 1,21-2,17 1,61 1,14-2,27 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  2,18 1,59-2,99 2,22 1,46-3,37 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A6 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų kitų kraujotakos 
sistemos ligų rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,73 1,50-1,99 2,36 1,85-3,01 

Žemesnis nei vidurinis  2,63 2,26-3,07 5,01 3,84-6,55 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,53 2,28-2,81 2,81 2,33-3,38 

Ekonomiškai neaktyvūs 4,19 3,80-4,62 4,76 4,06-5,57 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,47 0,91-2,35 1,28 0,86-1,92 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,32 0,94-1,85 2,54 1,46-4,41 

Kvalifikuoti darbininkai 1,32 1,06-1,66 1,95 1,24-3,06 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,49 1,20-1,86 1,73 1,20-2,50 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  2,92 2,34-3,65 5,10 3,56-7,30 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A7 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų navikų rodiklių 
santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją, 
2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,92 1,73-2,12 1,20 1,10-1,31 

Žemesnis nei vidurinis  2,73 2,45-3,04 1,42 1,27-1,59 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 1,75 1,63-1,89 1,25 1,14-1,38 

Ekonomiškai neaktyvūs 2,94 2,75-3,15 2,87 2,67-3,08 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,56 1,15-2,12 0,96 0,85-1,10 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,23 0,98-1,55 0,87 0,67-1,13 

Kvalifikuoti darbininkai 1,59 1,39-1,83 0,89 0,74-1,07 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,57 1,36-1,80 0,90 0,78-1,02 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  2,36 2,04-2,73 1,33 1,13-1,57 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A8 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo piktybinių navikų, 
susijusių su rūkymu, rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,65 2,12-3,31 1,20 0,82-1,75 

Žemesnis nei vidurinis  4,85 3,86-6,09 2,03 1,29-3,18 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 1,93 1,68-2,21 2,11 1,45-3,06 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,01 2,66-3,40 3,21 2,34-4,40 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,73 0,82-3,65 1,61 0,90-2,87 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,75 1,06-2,92 1,52 0,53-4,36 

Kvalifikuoti darbininkai 2,88 2,10-3,94 0,49 0,15-1,64 

Nekvalifikuoti darbininkai  3,05 2,23-4,18 0,99 0,51-1,90 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  5,12 3,73-7,03 2,46 1,26-4,80 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A9 lentelė. 30–59 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo krūties vėžio rodiklių santykiai 
(MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją, 2001–
2005 m.  

 

Moterys 

 MRS 95% pas. int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  

Vidurinis  0,90 0,77-1,05 

Žemesnis nei vidurinis  0,93 0,74-1,17 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 0,96 0,77-1,21 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,33 2,89-3,85 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  

Žemesnio rango tarnautojai 0,80 0,61-1,04 

Savarankiškai dirbantys asmenys  0,75 0,45-1,28 

Kvalifikuoti darbininkai 0,74 0,51-1,07 

Nekvalifikuoti darbininkai  0,75 0,57-0,98 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  0,78 0,53-1,15 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A10 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų mirtingumo nuo prostatos vėžio rodiklių 
santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, 
profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai 

 MRS 95% pas. int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  

Vidurinis  1,51 0,83-2,75 

Žemesnis nei vidurinis  1,47 0,77-2,84 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 1,60 0,93-2,73 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,38 2,20-5,21 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  

Žemesnio rango tarnautojai - - 

Savarankiškai dirbantys asmenys  0,84 0,19-3,79 

Kvalifikuoti darbininkai 0,64 0,26-1,60 

Nekvalifikuoti darbininkai  0,86 0,37-2,04 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  1,03 0,40-2,66 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A11 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų kitų navikų 
rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, 
profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,73 1,54-1,95 1,16 1,02-1,32 

Žemesnis nei vidurinis  2,20 1,94-2,51 1,31 1,11-1,56 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 1,69 1,54-1,85 1,12 0,96-1,31 

Ekonomiškai neaktyvūs 2,90 2,68-3,15 2,48 2,22-2,77 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,57 1,12-2,20 0,95 0,78-1,16 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,14 0,88-1,48 0,92 0,63-1,34 

Kvalifikuoti darbininkai 1,37 1,17-1,61 0,98 0,76-1,27 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,29 1,09-1,51 0,94 0,77-1,14 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  1,84 1,55-2,19 1,30 1,01-1,66 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A12 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo virškinimo sistemos 
ligų rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo 
statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,40 2,03-2,85 2,07 1,66-2,59 

Žemesnis nei vidurinis  3,60 3,00-4,32 3,92 3,04-5,05 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 3,47 3,11-3,87 5,35 4,48-6,39 

Ekonomiškai neaktyvūs 5,45 4,90-6,07 6,30 5,31-7,46 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 3,03 1,78-5,16 1,42 0,86-2,35 

Savarankiškai dirbantys asmenys  2,27 1,49-3,48 2,57 1,27-5,20 

Kvalifikuoti darbininkai 2,25 1,63-3,09 1,14 0,57-2,31 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,20 1,60-3,02 2,45 1,58-3,79 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  5,51 4,05-7,51 7,63 4,99-11,67 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A13 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo infekcinių ligų rodiklių 
santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, 
profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 95% pas. int. MRS 95% pas. int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  3,06 2,23-4,19 3,56 1,92-6,60 

Žemesnis nei vidurinis  7,81 5,64-10,80 9,27 4,73-18,15 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 4,85 3,98-5,92 4,58 2,98-7,05 

Ekonomiškai neaktyvūs 13,11 10,97-15,68 10,23 7,07-14,82 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 2,98 0,60-14,75 0,66 0,18-2,49 

Savarankiškai dirbantys asmenys  5,16 1,84-14,49 2,13 0,45-10,03 

Kvalifikuoti darbininkai 3,86 1,58-9,43 0,48 0,06-3,85 

Nekvalifikuoti darbininkai  4,77 1,99-11,42 1,65 0,60-4,56 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  13,98 5,96-20,00 8,49 3,52-20,00 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A14 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos 
ligų rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo 
statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  4,12 2,96-5,72 2,88 1,74-4,75 

Žemesnis nei vidurinis  10,00 7,16-13,96 8,56 5,01-14,61 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 3,93 3,33-4,64 3,10 2,15-4,47 

Ekonomiškai neaktyvūs 7,61 6,54-8,86 6,92 5,13-9,35 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,06 0,25-4,56 2,98 1,24-7,19 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,25 0,50-3,14 1,12 0,14-8,96 

Kvalifikuoti darbininkai 3,30 1,95-5,57 3,99 1,50-10,64 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,65 1,55-4,53 2,99 1,24-7,21 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  9,00 5,42-14,94 7,49 3,06-18,32 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A15 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų išorinių mirties 
priežasčių rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,20 2,04-2,36 2,07 1,81-2,37 

Žemesnis nei vidurinis  3,55 3,28-3,85 4,17 3,56-4,89 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,38 2,28-2,49 3,48 3,15-3,85 

Ekonomiškai neaktyvūs 2,57 2,44-2,70 3,37 3,05-3,73 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,08 0,84-1,39 1,23 0,97-1,54 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,20 1,01-1,42 1,80 1,26-2,57 

Kvalifikuoti darbininkai 1,90 1,70-2,11 1,27 0,94-1,70 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,27 2,05-2,51 2,04 1,66-2,50 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  4,90 4,42-5,42 5,41 4,40-6,64 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 



 96 

A16 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl įvykių, susijusių su 
transportu, rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,59 1,33-1,89 1,86 1,33-2,59 

Žemesnis nei vidurinis  2,37 1,94-2,88 2,66 1,73-4,09 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 1,58 1,39-1,79 2,07 1,58-2,71 

Ekonomiškai neaktyvūs 1,68 1,45-1,94 1,99 1,52-2,62 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 0,83 0,47-1,48 0,84 0,53-1,34 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,31 0,94-1,83 1,59 0,81-3,12 

Kvalifikuoti darbininkai 1,34 1,06-1,70 0,64 0,32-1,30 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,77 1,42-2,21 1,32 0,87-2,01 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  2,63 2,08-3,33 2,58 1,61-4,13 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A17 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl savižudybių rodiklių 
santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, 
profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,58 2,24-2,97 1,89 1,47-2,42 

Žemesnis nei vidurinis  4,33 3,72-5,03 3,01 2,20-4,12 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,08 1,92-2,26 2,93 2,39-3,58 

Ekonomiškai neaktyvūs 2,20 2,01-2,41 3,27 2,69-3,98 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,07 0,68-1,69 1,49 0,99-2,23 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,23 0,91-1,66 1,82 0,95-3,50 

Kvalifikuoti darbininkai 2,19 1,82-2,64 1,26 0,73-2,19 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,65 2,21-3,17 2,67 1,87-3,82 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  5,43 4,53-6,50 3,80 2,49-5,81 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A18 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl žmogžudysčių rodiklių 
santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, 
profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 95% pas. int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  3,04 2,12-4,37 2,32 1,42-3,79 

Žemesnis nei vidurinis  4,19 2,83-6,21 6,06 3,45-10,64 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 3,95 3,23-4,83 5,02 3,61-6,98 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,84 3,05-4,83 3,20 2,19-4,67 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 0,95 0,22-4,11 0,86 0,26-2,86 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,95 0,89-4,25 5,26 1,72-16,07 

Kvalifikuoti darbininkai 1,45 0,78-2,68 2,37 0,77-7,24 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,64 1,52-4,58 3,60 1,52-8,48 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  5,13 2,93-8,98 10,67 4,57-20,08 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A19 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl visų kitų išorinių 
mirties priežasčių rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,15 1,94-2,38 2,22 1,82-2,71 

Žemesnis nei vidurinis  3,53 3,16-3,94 5,10 4,08-6,38 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,76 2,59-2,94 4,17 3,61-4,81 

Ekonomiškai neaktyvūs 3,04 2,83-3,26 4,04 3,50-4,66 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,23 0,84-1,79 1,36 0,94-1,97 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,04 0,79-1,37 1,49 0,79-2,82 

Kvalifikuoti darbininkai 2,03 1,72-2,39 1,64 1,04-2,56 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,23 1,90-2,62 1,96 1,39-2,75 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  5,77 4,94-6,73 8,29 6,09-11,29 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A20 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo dėl mirties priežasčių, 
susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklių santykiai (MRS) pagal 
išsilavinimą, ekonominio aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  2,49 2,15-2,89 2,27 1,82-2,85 

Žemesnis nei vidurinis  3,92 3,34-4,60 5,04 3,92-6,46 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 3,85 3,52-4,21 5,82 4,93-6,89 

Ekonomiškai neaktyvūs 4,49 4,08-4,94 5,93 5,02-6,99 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,98 1,17-3,36 1,78 1,07-2,97 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,64 1,10-2,44 2,70 1,28-5,69 

Kvalifikuoti darbininkai 2,04 1,55-2,69 1,73 0,90-3,33 

Nekvalifikuoti darbininkai  2,12 1,61-2,78 2,55 1,60-4,08 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  6,91 5,35-8,93 12,04 7,87-18,43 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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A21 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo nuo visų kitų mirties 
priežasčių rodiklių santykiai (MRS) pagal išsilavinimą, ekonominio 
aktyvumo statusą, profesiją, 2001–2005 m.  

 

Vyrai Moterys 

 MRS 
95% pas. 

int. MRS 
95% pas. 

int. 

Išsilavinimas 

Aukštasis (lyg. gr.)  1  1  

Vidurinis  1,93 1,61-2,32 1,59 1,27-2,00 

Žemesnis nei vidurinis  3,12 2,56-3,80 3,43 2,63-4,48 

Ekonominio aktyvumo statusas  

Ekonomiškai aktyvūs, dirbantys (lyg. gr.) 1  1  

Ekonomiškai aktyvūs, bedarbiai 2,68 2,34-3,07 2,97 2,33-3,78 

Ekonomiškai neaktyvūs 7,24 6,43-8,14 10,25 8,54-12,66 

Profesijų grupė 

Aukštesnio rango tarnautojai (lyg. gr.)  1  1  

Žemesnio rango tarnautojai 1,62 0,79-3,30 1,02 0,61-1,73 

Savarankiškai dirbantys asmenys  1,74 1,06-2,84 2,07 1,00-4,27 

Kvalifikuoti darbininkai 1,71 1,20-2,45 1,22 0,64-2,34 

Nekvalifikuoti darbininkai  1,84 1,30-2,61 1,66 1,04-2,64 

Ūkininkai ir ūkio darbininkai  4,27 3,03-6,03 2,54 1,47-4,41 

Pastabos: lyg. gr. - lyginamoji grupė (mirtingumo rodiklių santykis lygus vienetui);  
statistiškai patikimi skirtumai (MRS) yra pažymėti paryškintu šriftu. 
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5 priedas 

A22 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų standartizuoti mirtingumo rodikliai (100 tūkst. 
gyv.)  pagal mirties priežastis ir išsilavinimą, 2001–2005 m.  

 

Mirties priežastis Aukštasis Vidurinis 
Žemesnis nei 

vidurinis 

Visos mirties priežastys 
467,7 

(448,8-486,6) 

966,4 

(951,8-981,1) 

1538,0 

(1502,7-1573,4) 

Visos kraujotakos sist. ligos 
155,7 

(144,7-166,8) 

286,8 

(278,5-295,1) 

422,0 

(404,0-440,0) 

Išeminė širdies liga 
87,5 

(79,2-95,9) 

166,9 

(160,5-173,3) 

243,4 

(230,0-256,9) 

Cerebrovaskuliarinės ligos 
23,3 

(19,0-27,5) 

41,5 

(38,3-44,7) 

55,9 

(49,5-62,3) 

Visos kitos kraujotakos sistemos ligos 
44,9 

(39,1-50,8) 

78,4 

(74,1-82,6) 

122,7 

(112,6-132,7) 

Visi navikai 
86,9 

(78,6-95,2) 

167,5 

(161,0-174,0) 

240,7 

(227,6-253,8) 

Piktybiniai navikai, susiję su rūkymu 
17,8 

(14,0-21,6) 

47,5 

(43,9-51,0) 

86,4 

(78,8-94,0) 

Prostatos vėžys 
2,8 

(1,3-4,4) 

4,2 

(3,1-5,2) 

3,8 

(2,4-5,2) 

Visi kiti navikai 
66,1 

(58,8-73,3) 

115,4 

(110,0-120,8) 

149,9 

(139,4-160,5) 

Virškinimo sistemos ligos 
29,3 

(24,5-34,0) 

68,5 

(64,7-72,3) 

104,7 

(95,2-114,3) 

Visos išorinės mirties priežastys 
154,1 

(143,4-164,8) 

337,6 

(329,3-345,8) 

548,0 

(526,0-570,0) 

Įvykiai, susiję su transportu 
27,3 

(22,9-31,8) 

43,9 

(41,0-46,8) 

64,5 

(57,0-72,1) 

Savižudybės 
40,3 

(34,8-45,8) 

103,4 

(98,9-108,0) 

172,8 

(160,5-185,1) 

Nužudymai 
6,0 

(3,9-8,1) 

18,5 

(16,6-20,5) 

26,4 

(21,4-31,4) 

Visos kitos išorinės mirties priež. 
80,4 

(72,7-88,2) 

171,7 

(165,7-177,6) 

284,3 

(268,4-300,2) 

Mirties priež., susijusios su alkoholio vart. 
37,8 

(32,4-43,1) 

93,3 

(88,9-97,7) 

148,1 

(136,7-159,6) 

Infekcinės ligos 
8,5 

(5,9-11,1) 

24,6 

(22,3-26,8) 

63,7 

(56,2-71,3) 

Kvėpavimo sistemos ligos 
7,3 

(5,0-9,7) 

31,1 

(28,4-33,8) 

75,4 

(67,7-83,2) 

Visos kitos mirties priežastys 
25,8 

(21,4-30,3) 

50,4 

(47,1-53,7) 

83,4 

(74,7-92,1) 
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A23 lentelė. 30–59 metų amžiaus moterų standartizuoti mirtingumo rodikliai  
(100 tūkst. gyv.) pagal mirties priežastis ir išsilavinimą, 2001–2005 m.  

 

Mirties priežastis Aukštasis Vidurinis 
Žemesnis nei 

vidurinis 

Visos mirties priežastys 
191,8 

(181,5-202,1) 

306,8 

(299,4-314,2) 

604,6 

(575,4-633,8) 

Visos kraujotakos sist. ligos 
35,0 

(30,5-39,5) 

68,9 

(65,3-72,5) 

173,7 

(159,0-188,5) 

Išeminė širdies liga 
13,5 

(10,7-16,3) 

24,3 

(22,2-26,5) 

68,2 

(59,4-77,0) 

Cerebrovaskuliarinės ligos 
10,9 

(8,5-13,4) 

19,7 

(17,8-21,6) 

44,8 

(37,4-52,2) 

Visos kitos kraujotakos sistemos ligos 
10,5 

(8,1-13,0) 

24,9 

(22,7-27,0) 

60,7 

(51,5-70,0) 

Visi navikai 
95,3 

(88,0-102,6) 

113,2 

(108,7-117,7) 

144,6 

(130,9-158,4) 

Piktybiniai navikai, susiję su rūkymu 
5,0 

(3,3-6,7) 

5,9 

(4,8-6,9) 

11,2 

(7,6-14,8) 

Krūties vėžys 
29,5 

(25,4-33,5) 

26,3 

(24,1-28,5) 

28,0 

(22,1-33,9) 

Visi kiti navikai 
42,1 

(37,3-47,0) 

49,1 

(46,0-52,1) 

59,2 

(50,6-67,9) 

Virškinimo sistemos ligos 
12,9 

(10,2-15,6) 

25,9 

(23,8-28,1) 

53,6 

(44,9-62,3) 

Visos išorinės mirties priežastys 
32,7 

(28,5-36,9) 

67,4 

(64,0-70,7) 

147,8 

(132,4-163,3) 

Įvykiai, susiję su transportu 
5,3 

(3,6-6,9) 

10,2 

(8,9-11,5) 

17,3 

(11,7-22,8) 

Savižudybės 
9,6 

(7,4-11,9) 

18,1 

(16,4-19,8) 

32,2 

(24,7-39,7) 

Nužudymai 
2,4 

(1,3-3,5) 

5,5 

(4,5-6,4) 

14,9 

(9,8-19,9) 

Visos kitos išorinės mirties priež. 
15,4 

(12,5-18,3) 

33,6 

(31,2-36,0) 

83,5 

(72,2-94,8) 

Mirties priež., susijusios su alkoholio vart. 
12,5 

(9,8-15,1) 

27,4 

(25,2-29,7) 

66,3 

(56,6-76,1) 

Infekcinės ligos 
1,5 

(0,6-2,4) 

5,3 

(4,3-6,2) 

16,8 

(11,2-22,3) 

Kvėpavimo sistemos ligos 
2,4 

(1,2-3,5) 

6,7 

(5,6-7,8) 

21,3 

(15,6-26,9) 

Visos kitos mirties priežastys 
12,0 

(9,5-14,6) 

19,5 

(17,6-21,3) 

46,8 

(38,3-55,3) 
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A24 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų standartizuoti mirtingumo rodikliai (100 tūkst. 
gyv.) pagal mirties priežastis ir ekonominio aktyvumo statusą,  
2001–2005 m.  

 

Mirties priežastis 
Ekonomiškai 

aktyvūs, 
dirbantys  

Ekonomiškai 
aktyvūs, 
bedarbiai 

Ekonomiškai 
neaktyvūs 

Visos mirties priežastys 
609,1 

(598,0-620,1) 

1420,7 

(1388,3-1453,1) 

2187,1 

(2140,9-2233,4) 

Visos kraujotakos sist. ligos 
176,9 

(170,8-183,0) 

385,4 

(368,1-402,8) 

663,7 

(638,6-688,8) 

Išeminė širdies liga 
104,5 

(99,8-109,3) 

219,8 

(206,6-233,0) 

376,5 

(357,7-395,3) 

Cerebrovaskuliarinės ligos 
26,3 

(23,9-28,6) 

51,2 

(44,8-57,6) 

96,1 

(86,6-105,6) 

Visos kitos kraujotakos sistemos ligos 
46,1 

(43,0-49,2) 

114,4 

(105,2-123,7) 

191,1 

(177,4-204,8) 

Visi navikai 
118,7 

(113,6-123,7) 

206,5 

(193,6-219,4) 

351,1 

(332,9-369,3) 

Piktybiniai navikai, susiję su rūkymu 
34,9 

(32,1-37,7) 

67,1 

(59,6-74,5) 

105,8 

(95,9-115,7) 

Prostatos vėžys 
2,6 

(1,8-3,4) 

4,2 

(2,3-6,1) 

8,7 

(6,0-11,5) 

Visi kiti navikai 
80,7 

(76,6-84,9) 

134,8 

(124,5-145,2) 

235,8 

(220,7-250,8) 

Virškinimo sistemos ligos 
33,5 

(30,9-36,1) 

113,4 

(104,2-122,5) 

180,1 

(166,5-193,7) 

Visos išorinės mirties priežastys 
233,2 

(226,57-239,8) 

555,8 

(535,8-575,7) 

602,1 

(576,8-627,3) 

Įvykiai, susiję su transportu 
37,5 

(34,9-40,1) 

59,7 

(53,2-66,2) 

63,0 

(54,8-71,3) 

Savižudybės 
78,1 

(74,2-81,9) 

160,4 

(149,7-171,1) 

172,4 

(158,8-186,0) 

Nužudymai 
8,7 

(7,4-9,9) 

34,3 

(29,4-39,2) 

33,4 

(27,4-39,4) 

Visos kitos išorinės mirties priež. 
108,9 

(104,4-113,5) 

301,4 

(286,6-316,2) 

333,2 

(314,5-351,9) 

Mirties priež., susijusios su alkoholio vart. 
46,8 

(43,8-49,8) 

178,5 

(167,1-189,9) 

208,9 

(194,1-223,6) 

Infekcinės ligos 
8,5 

(7,2-9,7) 

40,6 

(35,2-46,1) 

109,3 

(98,7-120,0) 

Kvėpavimo sistemos ligos 
14,3 

(12,6-16,0) 

55,6 

(49,0-62,1) 

107,6 

(97,4-117,9) 

Visos kitos mirties priežastys 
24,1 

(22,0-26,3) 

63,5 

(56,7-70,2) 

173,2 

(159,7-186,7) 
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A25 lentelė. 30–59 metų amžiaus moterų standartizuoti mirtingumo rodikliai  
(100 tūkst. gyv.)pagal mirties priežastis ir ekonominio aktyvumo statusą, 
2001–2005 m.  

 

Mirties priežastis 
Ekonomiškai 

aktyvūs, 
dirbantys  

Ekonomiškai 
aktyvūs, 
bedarbiai 

Ekonomiškai 
neaktyvūs 

Visos mirties priežastys 
180,8 

(175,2-186,5) 

429,5 

(411,2-447,8) 

744,0 

(720,1-767,9) 

Visos kraujotakos sist. ligos 
37,6 

35,0-40,3 

101,7 

(92,7-110,7) 

185,7 

(174,1-197,3) 

Išeminė širdies liga 
12,2 

(10,6-13,7) 

38,8 

(33,2-44,4) 

76,5 

(69,2-83,9) 

Cerebrovaskuliarinės ligos 
12,2 

(10,7-13,7) 

26,9 

(22,3-31,5) 

45,5 

(39,8-51,2) 

Visos kitos kraujotakos sistemos ligos 
13,3 

(11,7-14,8) 

36,0 

(30,7-41,3) 

63,7 

(56,7-70,6) 

Visi navikai 
82,7 

(78,9-86,6) 

103,2 

(94,2-112,2) 

246,1 

(232,3-259,9) 

Piktybiniai navikai, susiję su rūkymu 
4,0 

(3,2-4,9) 

8,5 

(5,9-11,1) 

13,5 

(10,3-16,7) 

Krūties vėžys 
19,6 

(17,7-21,4) 

19,0 

(15,1-22,8) 

67,6 

(60,2-74,9) 

Visi kiti navikai 
37,7 

(35,1-40,3) 

42,5 

(36,7-48,4) 

97,0 

(88,5-105,5) 

Virškinimo sistemos ligos 
10,2 

(8,9-11,6) 

53,4 

(47,0-59,8) 

65,6 

(58,4-72,7) 

Visos išorinės mirties priežastys 
38,1 

(35,5-40,6) 

132,2 

(122,1-142,2) 

130,8 

(120,6-141,0) 

Įvykiai, susiję su transportu 
7,3 

(6,2-8,4) 

14,9 

(11,5-18,3) 

15,2 

(11,7-18,7) 

Savižudybės 
10,6 

(9,2-11,9) 

30,7 

(25,8-35,5) 

35,0 

(29,7-40,4) 

Nužudymai 
2,9 

(2,2-3,5) 

14,4 

(11,1-17,7) 

9,5 

(6,7-12,4) 

Visos kitos išorinės mirties priež. 
17,4 

(15,6-19,1) 

72,2 

(64,7-79,7) 

71,0 

(63,6-78,5) 

Mirties priež., susijusios su alkoholio vart. 
11,0 

(9,6-12,4) 

63,1 

(56,1-70,1) 

66,4 

(59,2-73,6) 

Infekcinės ligos 
1,8 

(1,3-2,4) 

8,0 

(5,6-10,5) 

18,3 

(14,5-22,2) 

Kvėpavimo sistemos ligos 
3,1 

(2,3-3,8) 

9,5 

(6,8-12,2) 

21,6 

(17,5-25,7) 

Visos kitos mirties priežastys 
7,3 

(6,2-8,4) 

21,5 

(17,4-25,6) 

76,0 

(68,2-83,8) 
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A26 lentelė. 30–59 metų amžiaus vyrų standartizuoti mirtingumo rodikliai (100 tūkst. 
gyv.) pagal mirties priežastis ir profesijų grupes, 2001–2005 m.  

Profesijų grupė 
Mirties priežastis 

1 2 3 4 5 6 

Visos mirties 
priežastys 

317,36 

(300,7-334,0) 

430,6 

(367,3-494,0) 

426,3 

(386,2-466,3) 

552,5 

(531,3-573,6) 

595,2 

(573,1-617,3) 

1136,4 

(1094,4-1178,4) 

Visos kraujotakos sist. 
ligos 

110,3 

(100,3-120,4) 

138,7 

(101,8-175,6) 

152,2 

(127,2-177,1) 

170,1 

(158,2-182,0) 

172,6 

(160,4-184,8) 

279,6 

(258,6-300,6) 

Išeminė širdies liga 
65,4 

(57,7-73,2) 

71,3 

(45,1-97,6) 

93,2 

(73,3-113,2) 

103,1 

(93,8-112,5) 

103,6 

(94,1-113,1) 

161,5 

(145,5-177,5) 

Cerebrovaskuliarinės 
ligos 

16,0 

(12,2-19,8) 

21,7 

(6,7-36,6) 

22,5 

(13,0-32,1) 

28,9 

(24,0-33,8) 

26,0 

(21,2-30,7) 

34,9 

(27,5-42,3) 

Visos kitos 
kraujotakos sist. ligos 

28,9 

(23,8-34,0) 

45,7 

(24,5-67,0) 

36,4 

(24,8-48,0) 

38,0 

(32,4-43,6) 

43,1 

(37,0-49,1) 

83,1 

(71,7-94,6) 

Visi navikai 
74,7 

(66,3-83,0) 

115,7 

(80,5-151,0) 

96,8 

(76,1-117,6) 

120,9 

(110,7-131,0) 

121,4 

(110,9-131,9) 

179,1 

(162,1-196,0) 

Pikt. navikai, susiję su 
rūkymu 

12,7 

(9,1-16,2) 

21,7 

(6,1-37,4) 

24,3 

(13,5-35,1) 

36,0 

(30,4-41,5) 

38,8 

(32,8-44,8) 

64,3 

(54,1-74,5) 

Prostatos vėžys 
2,7 

(1,1-4,3) 

0,0 

- 

1,7 

(0,0-4,0) 

1,8 

(0,6-3,1) 

2,5 

(0,9-4,1) 

2,9 

(0,8-5,1) 

Visi kiti navikai 
59,3 

(51,9-66,7) 

94,0 

(62,4-125,6) 

70,9 

(53,3-88,4) 

83,1 

(74,7-91,5) 

79,2 

(70,7-87,6) 

111,1 

(97,7-124,4) 

Virškinimo sistemos 
ligos 

11,9 

(8,7-15,11) 

39,3 

(19,7-59,0) 

26,4 

(17,1-35,7) 

26,3 

(21,7-30,9) 

25,8 

(21,2-30,4) 

64,2 

(54,2-74,3) 

Visos išorinės mirties 
priežastys 

104,6 

(95,4-113,9) 

112,6 

(83,4-141,8) 

122,1 

(102,8-141,4) 

199,8 

(187,3-212,3) 

239,8 

(226,3-253,3) 

517,0 

(488,7-545,4) 

Įvykiai, susiję su 
transportu 

23,8 

(19,5-28,1) 

22,2 

(8,6-35,9) 

28,6 

(20,3-36,9) 

33,4 

(28,3-38,5) 

43,1 

(37,5-48,7) 

64,1 

(54,1-74,0) 

Savižudybės 
32,7 

(27,6-37,9) 

37,8 

(20,6-55,0) 

42,5 

(30,6-54,4) 

71,9 

(64,4-79,4) 

88,1 

(79,8-96,3) 

178,1 

(161,5-194,7) 

Nužudymai 
3,5 

(1,8-5,2) 

2,1 

(0,0-5,1) 

6,4 

(2,0-10,8) 

4,8 

(2,9-6,7) 

8,9 

(6,4-11,5) 

17,5 

(12,3-22,6) 

Visos kitos išorinės 
mirties priež. 

44,5 

(38,5-50,6) 

50,4 

(31,4-69,5) 

44,6 

(32,6-56,6) 

89,7 

(81,3-98,1) 

99,7 

(90,9-108,5) 

257,4 

(237,3-277,5) 

Mirties priež., susiję-
sios su alkoholio vart. 

16,1 

(12,4-19,8) 

35,0 

(17,2-52,8) 

26,1 

(16,9-35,3) 

32,5 

(27,4-37,6) 

34,3 

(29,1-39,6) 

109,0 

(95,9-122,0) 

Infekcinės ligos 
1,4 

(0,3-2,5) 

4,2 

(0,0-10,2) 

6,1 

(1,9-10,4) 

5,1 

(3,1-7,2) 

6,3 

(4,0-8,6) 

17,7 

(12,4-22,9) 

Kvėpavimo sistemos 
ligos 

3,9 

(2,1-5,7) 

3,2 

(0,0-7,7) 

6,2 

(0,7-11,6) 

13,2 

(9,9-16,5) 

11,1 

(8,0-14,1) 

36,9 

(29,2-44,6) 

Visos kitos mirties 
priežastys 

10,6 

(7,5-13,7) 

16,9 

(5,1-28,7) 

16,5 

(9,3-23,6) 

17,0 

(13,3-20,7) 

18,2 

(14,4-22,0) 

42,0 

(33,9-50,0) 

Pastaba: 1 - Aukštesnio rango tarnautojai; 2 - žemesnio rango tarnautojai;  
                 3 - savarankiškai dirbantys asmenys; 4 - kvalifikuoti darbininkai; 5 - nekvalifikuoti darbininkai;  
                 6 - ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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A27 lentelė. 30–59 metų amžiaus moterų standartizuoti mirtingumo rodikliai(100 tūkst. 
gyv.) pagal mirties priežastis ir profesijų grupes, 2001–2005 m.  

Profesijų grupė 
Mirties priežastis 

1 2 3 4 5 6 

Visos mirties 
priežastys 

138,7 
(130,4-147,0) 

149,1 
(137,2-160,9) 

182,1 
(151,8-212,4) 

155,3 
(137,6-173,0) 

181,2 
(168,6-193,7) 

374,0 
(344,5-403,5) 

Visos kraujotakos sist. 
ligos 

23,4 
(20,0-26,8) 

29,0 
(23,6-34,3) 

44,1 
(28,4-59,8) 

40,3 
(31,1-49,4) 

41,1 
(35,1-47,1) 

91,6 
(77,0-106,2) 

Išeminė širdies liga 7,5 
(5,5-9,5) 

8,1 
(5,2-10,9) 

8,3 
(1,4-15,2) 

8,8 
(4,6-12,9) 

14,3 
(10,7-17,8) 

34,9 
(25,9-43,8) 

Cerebrovaskuliarinės 
ligos 

8,5 
(6,5-10,6) 

11,0 
(7,7-14,3) 

14,5 
(5,6-23,4) 

17,2 
(11,1-23,2) 

14,0 
(10,5-17,5) 

19,4 
(12,7-26,1) 

Visos kitos 
kraujotakos sist. ligos 

7,4 
(5,5-9,3) 

9,9 
(6,7-13,0) 

21,3 
(10,4-32,3) 

14,3 
(8,9-19,8) 

12,8 
(9,4-16,1) 

37,4 
(28,0-46,7) 

Visi navikai 83,0 
(76,6-89,5) 

80,1 
(71,3-88,9) 

73,5 
(54,2-92,8) 

71,0 
(59,1-82,9) 

73,6 
(65,6-81,6) 

109,5 
(93,5-125,5) 

Pikt. navikai, susiję su 
rūkymu 

3,2 
(1,9-4,5) 

5,2 
(2,9-7,5) 

5,2 
(-0,1-10,6) 

2,1 
(-0,3-4,5) 

3,1 
(1,5-4,8) 

7,9 
(3,6-12,1) 

Krūties vėžys 22,7 
(19,3-26,0) 

18,2 
(14,0-22,3) 

18,4 
(8,5-28,2) 

14,9 
(9,7-20,1) 

17,0 
(13,1-20,8) 

17,8 
(11,3-24,3) 

Visi kiti navikai 37,7 
(33,4-42,1) 

35,7 
(29,8-41,6) 

33,8 
(20,8-46,8) 

36,0 
(27,4-44,6) 

35,0 
(29,5-40,6) 

48,4 
(37,8-59,1) 

Virškinimo sistemos 
ligos 

4,5 
(3,0-6,0) 

5,9 
(3,6-8,2) 

13,2 
(4,7-21,7) 

5,3 
(1,9-8,7) 

10,5 
(7,5-13,5) 

32,6 
(23,9-41,4) 

Visos išorinės mirties 
priežastys 

21,1 
(17,9-24,2) 

26,0 
(21,2-30,7) 

37,0 
(24,5-49,4) 

28,2 
(20,7-35,7) 

43,7 
(37,5-49,8) 

113,2 
(96,9-129,5) 

Įvykiai, susiję su 
transportu 

6,3 
(4,6-8,0) 

5,7 
(3,4-7,9) 

10,1 
(3,5-16,6) 

4,3 
(1,4-7,1) 

8,5 
(5,7-11,2) 

16,1 
(9,9-22,3) 

Savižudybės 6,0 
(4,3-7,6) 

9,1 
(6,3-11,8) 

9,3 
(3,7-14,9) 

8,1 
(4,1-12,1) 

16,4 
(12,6-20,2) 

22,6 
(15,3-29,9) 

Nužudymai 0,9 
(0,3-1,6) 

0,8 
(0,0-1,6) 

4,8 
(0,5-9,0) 

2,3 
(0,3-4,4) 

3,3 
(1,6-5,0) 

9,9 
(5,0-14,8) 

Visos kitos išorinės 
mirties priež. 

7,9 
(6,0-9,9) 

10,4 
(7,4-13,4) 

12,8 
(4,9-20,8) 

13,5 
(8,2-18,8) 

15,5 
(11,8-19,1) 

64,5 
(52,3-76,8) 

Mirties priež., susiję-
sios su alkoholio vart. 

3,7 
(2,4-5,1) 

6,4 
(4,0-8,8) 

11,4 
(3,6-19,1) 

6,5 
(2,9-10,1) 

9,4 
(6,6-12,3) 

44,0 
(33,9-54,0) 

Infekcinės ligos 0,9 
(0,3-1,6) 

0,7 
(-0,1-1,5) 

2,5 
(0,0-5,9) 

0,5 
(0,0-1,6) 

1,6 
(0,4-2,7) 

7,8 
(3,6-12,1) 

Kvėpavimo sistemos 
ligos 

1,0 
(0,3-1,6) 

2,8 
(1,2-4,3) 

1,1 
(0,0-3,2) 

4,5 
(1,3-7,7) 

2,8 
(1,3-4,4) 

7,2 
(3,1-11,4) 

Visos kitos mirties 
priežastys 

4,8 
(3,3-6,4) 

4,6 
(2,6-6,6) 

10,7 
(3,2-18,2) 

5,5 
(2,3-8,6) 

7,8 
(5,2-10,5) 

12,0 
(6,6-17,4) 

Pastaba: 1 - Aukštesnio rango tarnautojai; 2 - žemesnio rango tarnautojai;  
                 3 - savarankiškai dirbantys asmenys; 4 - kvalifikuoti darbininkai; 5 - Nekvalifikuoti darbininkai; 
                 6 - ūkininkai ir ūkio darbininkai. 
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