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Kas naujo Lietuvos demografiniame pasaulyje
Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis
Prasidėjus kiekvieniems metams paprastai žvilgterime atgal – kaip nugyvenome praėjusiuosius. Kas buvo gera ir kas nelabai? Iš ko galime pasimokyti
ir ką turėtume daryti kitaip? Panašiai daroma ir demografijoje. Greitai po
Naujųjų metų pasirodo pirmieji duomenys, kiek praėjusiais metais gimė,
mirė, migravo. Iš pradžių – tik išankstiniai duomenys. Mūsų statistikai tikrai
operatyvūs ir kone minutės tikslumu į savo tinklalapį įkelia planuotas informacijos apie Lietuvos gyventojus ir demografinius procesus dozes. Su kiekvienu mėnesiu informacijos vis gausėja, ji vis tikslesnė, bet detalūs, išsamūs
ir tikslūs demografiniai praėjusių metų duomenys paprastai skelbiami
rugpjūčio mėnesį – tada, kai visi duomenys patikrinti, atliktos suvestinės,
apskaičiuoti įvairūs rodikliai. Būtent rugpjūtį pasirodo praėjusių metų statistinis rinkinys „Demografijos metraštis“.
Taigi šiuo metu mes jau turime pirmuosius 2011 m. ir jau geras pusmetis –
detalius 2010 m. Lietuvos demografinius duomenis. Kokias išvadas iš jų galime daryti? Kokia linkme per pastaruosius kelerius metus krypsta Lietuvos
demografinė situacija – gerėja, blogėja, stabilizuojasi? Stabilizuojasi „dugne“
ar gerėjimo polinkyje? Tačiau tai vertinant pirmiausia reikia prisiminti, kad
bendra demografinės situacijos mozaika lipdoma iš įvairių demografinių
procesų, kurių raida ir būklė gali turėti skirtingą pozityvumo / negatyvumo
ženklą. Svarbiausi demografiniai procesai, tiesiogiai veikiantys gyventojų
skaičių ir struktūras, yra gimstamumas, mirtingumas, migracija. Tai kaipgi
jie kinta, kaip mes demografiškai nugyvenome pastaruosius dvejus–trejus
metus, palyginti su ankstesniais metais ir su kaimyninėmis ar ES šalimis? Ar
turime kuo pasidžiaugti ir dėl ko turėtume „skambinti varpais“?
Trumpai apžvelgsime pastarųjų metų svarbiausių demografinių procesų
būklę ir kitimo kryptis. Nors vertinti demografinę situaciją dažniausiai
pradedama nuo gimstamumo, čia demografinius procesus aptarsime
kita tvarka – pagal jų eigos ir statuso negatyvumo laipsnį. Pradėsime nuo
(e)migracijos, paskui aptarsime mirtingumą ir galiausiai – gimstamumą.
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(E)migracija. Pagal oficialiąją statistinę migracijos informaciją 2010–2011
metai Lietuvai buvo, atrodytų, išimtiniai – per dvejus metus iš Lietuvos
emigravo (emigraciją deklaravo) 137 tūkst. žmonių (2010 m. – 83,2,
2011 m. – 53,9 tūkst.) (Lietuvos statistikos departamentas, 2011a, 2012a, d),
tai yra daugiau, nei lietuvių pasitraukė į Vakarus baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Nors jau dvidešimt metų emigracija intensyvi, ir nuo
1990 m. iki šiol iš Lietuvos iš viso emigravo apie 670 tūkst. žmonių (Lietuvos statistikos departamentas, 2007, 2012c, d), tačiau per dvejus metus
emigravo daugiau kaip 20 proc. visų emigravusiųjų per šį periodą. Taigi
kokią katastrofą Lietuva išgyvena XXI a. pradžioje? Reikia pripažinti, kad
Lietuva iš tikrųjų išgyvena gyventojų emigracijos katastrofą, kuri, kaip
rodo tyrimai, dažniausiai siejama su įvairaus pobūdžio ekonominiais
veiksniais. Ir tai jau trunka apie dvidešimt metų. O pastarieji dveji metai
daugiausia išsiskiria tuo, kad emigracijos procesai pasidarė aiškesni –
per daugelį metų akumuliuota emigracija (nedeklaruota) dėl privalomo
sveikatos draudimo formalumų buvo pradėta deklaruoti. Tačiau nereikia
11
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piliečiai (Lietuvos statistikos departamentas, 2012 a, d). Gyventojų migracijos
vertinimo požiūriu optimizmo teikia ir
kai kurie, atrodytų, negatyvūs gimstamumo rodikliai: 2010 m. duomenimis, net
13 proc. gimusių vaikų gimė užsienyje
(Lietuvos statistikos departamentas,
2011a). Tačiau tai, kad jie registruojami
Lietuvoje, leidžia manyti, kad vis dėlto
didelė dalis emigrantų savo ir savo vaikų
ateitį dar sieja su Lietuva.
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1 pav. Lietuvos gyventojų emigracijos ir imigracijos srautai
Šaltiniai: įvairių metų Lietuvos statistikos departamento duomenys.

visko nurašyti praeičiai. Dalis 2010–2011 m.
deklaravusiųjų emigraciją iš tikrųjų tais
metais ir išvyko, nors, tiesa, didesnę dalį
sudarė tie, kurie jau buvo išvykę anksčiau
ir tik šiuo metu tai deklaravo. Ekonominė
krizė, padidėjęs nedarbas, tebesitęsiantis
nestabilumas iš Lietuvos ir toliau „veja“ gyventojus, pirmiausia jaunimą, siekiančius
kaip nors išgyventi. Pagal gyventojų
praradimą dėl migracijos Lietuva išsiskiria
iš kitų šalių – tarp ES šalių Lietuvos neigiami
migracijos neto intensyvumo rodikliai yra
didžiausi (keliais kartais didesni nei kitų
neigiamą emigracijos neto turinčių šalių).
Jie buvo didžiausi dar ir prieš ekonominę
krizę, tai yra iki pastarųjų dvejų metų Lietuvos oficialiųjų emigracijos rodiklių padidėjimo (2 pav.). Tačiau paskelbti
išankstiniai 2011 m. demografiniai rodikliai teikia ir optimizmo – ne visi emigravo
visam laikui. Iš 15,7 tūkstančio 2011 m. į
Lietuvą imigravusių 14 tūkst. buvo iš emigracijos grįžtantys Lietuvos Respublikos

Mirtingumas. Gera žinia – mirtingumo rodikliai pastaruosius dvejus metus mažėjo ir
tęsė prieš ketverius metus prasidėjusią (vėl
prasidėjusią) Lietuvos gyventojų mirtingumo mažėjimo tendenciją. Bendras mirusiųjų skaičius sumažėjo nuo 45,7 tūkst.
2007 m. iki 41 tūkst. 2011 m. 2008–2010 m.
vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
pailgėjo 3,1, moterų – 1,6 metų, ir 2010 m.
vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
buvo 68,0, moterų – 78,8 metų (Lietuvos statistikos departamentas, 2011a,
2012 b). Tačiau jei moterų mirtingumo
lygis svyruodamas beveik visą laiką turi
nuosaikią bendrą žemėjimo tendenciją,
tai vyrų svyruodamas (aukštėdamas ir vėl
žemėdamas) iki šiol nesugrįžta bent jau į tą
lygį, kuris buvo pasiektas beveik prieš pusę
amžiaus – į 1965 metus (kai vyrų vidutinė
gyvenimo trukmė buvo 68,8 metų). Ar
pastarųjų ketverių metų Lietuvos gyventojų
mirtingumo mažėjimas yra tik eilinis susvyravimas, ar vis dėlto posūkis ilgalaikio
gerėjimo linkme, kuris po daugiau nei dvidešimties metų stagnacijos įvyko Čekijoje,
Lenkijoje ir kitose pokomunistinėse Vidurio Europos šalyse (prasidėjo nuo XX a.
10-o dešimtmečio pradžios), taip pat Estijoje, kiek mažiau išreikštai – ir Latvijoje (nuo
10-o dešimtmečio vidurio)?
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2 pav. Tarptautinė neto migracija ES valstybėse 2008 m. (1000 gyventojų)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2009.
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Nors suminis gimstamumo rodiklis, artimas
1,5, yra vertinamas kaip labai žemo gimstamumo lygio požymis, tačiau pakilimas
nuo itin žemo lygio Lietuvoje yra įvykęs
ir, reikia manyti, kad tik ekonominės krizės
poveikis gimstamumui, paprastai visada
būdingas tokiais atvejais, sustabdė galimą
tolesnį bent jau nuosaikų jo didėjimą.
Juolab kad gimstamumas stabilizuojasi toDEMOGRAF INIŲ TY R I MŲ I NS TI TUTAS
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Šaltinis: Human Mortality Database, 2012; Lietuvos statistikos departamentas, 2012c.
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prieš penketą metų prasidėjęs gimstamumo rodiklių didėjimas. Absoliutūs gimstamumo rodikliai pastaruosius dvejus metus
mažėjo: 2009 m. gimė 36,7, 2010 m. – 35,6
ir 2011 m. – 33,9 tūkst. vaikų (Lietuvos statistikos departamentas, 2011a, 2012b).
Tiksliau gimstamumo lygį matuojantis suminis gimstamumo rodiklis, 2003–2009 m.
padidėjęs (nuo 1,23 iki 1,55), pastaraisiais
metais stabilizavosi ties lygiu, artimu 1,5 (Lietuvos statistikos departamentas, 2012c).
Lietuvos gimstamumo lygis, šio šimtmečio
pradžioje buvęs vienas žemiausių tarp Europos Sąjungos šalių (kai suminis gimstamumo rodiklis buvo mažesnis nei 1,3), šiuo
metu yra artimas šių šalių vidurkiui. Pagal šį
rodiklį Lietuva šiuo metu lenkia kaimynines
šalis Latviją, Lenkiją, tačiau atsilieka nuo
Estijos, kur gimstamumo atsigavimas prasidėjo anksčiau ir vyksta sparčiau.
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Bet kuriuo atveju pastarųjų metų Lietuvos
gyventojų mirtingumo rodiklių gerėjimas
vyksta lėtesniais tempais nei kaimyninėse
šalyse. Lietuva, ilgą laiką šioje srityje turėjusi
geresnes pozicijas, nuo 2005 m. pradėjo atsilikti net nuo Latvijos ir Estijos (3 pav.). Taigi
jau daugiau nei penkeri metai Lietuvos
vyrų mirtingumo rodikliai yra blogiausi tarp
visų Europos Sąjungos šalių ir tik moterų
jie yra kiek geresni nei Latvijoje ir dar keliose Vidurio Europos šalyse (pvz., Bulgarijoje, Rumunijoje). Vis dėlto optimizmo dėl
pastarųjų metų mirtingumo mažėjimo
teikia ir dar keli ženklai. Visų pirma vyrų
mirtingumas mažėja dėl mirtingumo
nuo išorinių mirties priežasčių, pirmiausia
susijusių su transporto įvykiais, ir dėl kraujotakos sistemos ligų, tai yra dėl tų mirties
priežasčių, kurios iki šiol buvo „kalčiausios“
dėl pernelyg aukšto ir nežemėjančio vyrų
mirtingumo lygio. Ir nors mirtingumo dėl
išorinių mirties priežasčių dinamika mūsų
šalyje labiau atspindi posovietinės erdvės
mirtingumo svyravimų specifiką, mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų lygio
kitimas reiškia fundamentinę išsivysčiusių
šalių mirtingumo kitimo kryptį. Kaip rodo
labiau šioje srityje pažengusių išsivysčiusių
šalių patirtis, kai mirtingumas pradeda
mažėti dėl šių priežasčių, prasideda naujas mirtingumo mažėjimo etapas, juolab
kad jų dalis tarp visų mirties priežasčių yra
didžiausia. Galbūt Lietuvoje pastaraisiais
metais irgi įvyko lūžis ir pagaliau mirtingumas, nors ir „nedrąsiai“, pradėjo mažėti, kaip
ir kitose ES šalyse, o mes jau ir šioje srityje
tampame labiau europiečiai (4 pav.)?
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4 pav. Standartizuoti vyrų mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų
ir išorinių mirties priežasčių rodikliai (mirtys 100 000 gyventojų)
Šaltinis: WHO Health for All Database, 2012.

liau mažėjant jauno ir didėjant vyresnio reproduktyvaus amžiaus (per 30 metų) moterų gimstamumo rodikliams (5 pav.). Tebevyksta gimstamumo modelio kitimas –
gimdymai nukeliami į vyresnį amžių. Ir kaip
matyti iš 5 pav., net ekonominės kri-zės
metais vyresnių nei trisdešimt metų moterų gimstamumo rodikliai toliau didėjo.
Nors ir menkai, bet daugėjo ir antrųjų, ir
trečiųjų pagimdytų vaikų. Ekonominio
nestabilumo metai negatyviai paveikė tik
jaunas moteris galinčias palaukti „geresnių
laikų“ ir atidėti prokreacinę elgseną. Taigi,
nors neturime kuo labai pasidžiaugti ir
pagal gimstamumo lygį, bent jau lyginda33
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė.

miesi su kaimyninėmis šalimis nesijaučiame „autsaideriais“, juolab kad dabartinė
stabilizacija įvyko atsigavimo trajektorijoje.
Taigi, apibendrindami dabartinę Lietuvos
demografinių procesų situaciją, galime
teigti:
• gyventojų emigracijos rodikliai labai
dideli, didžiausi tarp visų neigiamą
emigracijos neto turinčių ES šalių, ir kol
kas sunku įžiūrėti situacijos gerėjimo
ženklų;
• mirtingumas pradėjo mažėti, tačiau
vyrų mirtingumo rodikliai tebėra patys
aukščiausi tarp visų ES šalių;
• gimstamumas tebėra labai mažas, nors
iš „dugno“ jau iškopėme, pralenkėme kai
kurias kaimynines šalis ir net priartėjome prie ES šalių vidurkio lygio.
Visi šie demografiniai procesai kartu formuoja gyventojų skaičių, struktūras, jų
kitimą. Dėl intensyvių emigracijos, ypač
jaunimo, srautų mažėja gyventojų skaičius ir „senėja“ amžiaus struktūra. Tebeišliekantys pernelyg žemi gimstamumo ir
aukšti mirtingumo rodikliai lemia natūralų
gyventojų mažėjimą. 2010 m. dėl migraci-

jos Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo
77,9 tūkst., dėl didesnių mirtingumo nei
gimstamumo rodiklių (natūralaus sumažėjimo) – 6,5 tūkst., o 2011 m. – atitinkamai sumažėjo 38,6 ir 7,1 tūkst. (Lietuvos statistikos departamentas, 2011a,
2012a). Tai kiek gi dabar Lietuvoje gyvena žmonių? O atsako į šį klausimą reikia palaukti. Visi žinome, kad gyventojų
skaičių geriausiai nustato gyventojų
surašymas. 2011 m. Lietuvos gyventojų
surašymo išankstiniais duomenimis, Lietuvoje 2011 m. kovo 1 d. gyveno 3 milijonai 54 tūkstančiai žmonių (Lietuvos
statistikos departamentas, 2011 b). Ar
bus patikslintas šis skaičius atlikus visus
informacijos patikrinimus ir patikslinimus,
greitai sužinosime. Bet jei vadovausimės
išankstiniais gyventojų surašymo skaičiais
ir demografinių procesų, formuojančių
gyventojų skaičių, įvykusių per metus
nuo surašymo datos, duomenimis, galime
teigti, kad šiuo metu mes esame svarbaus
Lietuvos demografinės raidos istorijos
įvykio liudininkais – būtent nuo 2012 m.
vasaros vargu ar jau begalėsime sakyti,
kad „mūsų tik trys milijonai“, – greičiau jau
„mūsų mažiau nei trys milijonai“...
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Didelio Lietuvos gyventojų mirtingumo problema:
skirtingų gyventojų grupių
skirtinga išgyvenimo tvarka (1)
Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė

Nuo 2007 m. Lietuvos vyrų ir moterų mirtingumas vėl ėmė mažėti ir atitinkamai vėl
ilgėja vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
(VTGT). Per trejus metus vyrų VTGT išaugo
daugiau nei trejais metais (nuo 64,9 metų
2007 m. iki 68,0 metų 2010 m.), o moterų –
1,6 metų (nuo 77,2 iki 78,8 metų) (Lietuvos,
44

2011). Gal po ilgamečių, trukusių daugiau
nei keturiasdešimi metų, svyravimų pagaliau prasidėjo nuoseklus mirtingumo situacijos gerėjimas?
Nepaisant pastarųjų pozityvių pokyčių, Lietuvos gyventojų VTGT rodikliai tebėra nepalankūs laiko ir erdvės kontekste, t. y. tiek lyginant
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su Europos Sąjungos ir net kaimyninėmis
šalimis, tiek ir su praėjusio šimtmečio septintojo dešimtmečio situacija, kada Lietuvos vyrų
VTGT rodikliai buvo geriausi.

Labai dideli mirtingumo skirtumai yra ir
skirtingo ekonominio aktyvumo, ir išsilavinimo gyventojų grupėse. Darbingo amžiaus bedarbių vyrų ir moterų mirtingumas yra daugiau kaip 2 kartus didesnis
nei dirbančiųjų, o atitinkamas atotrūkis
tarp ekonomiškai neaktyvių ir dirbančių
gyventojų siekia net 4 kartus (1 pav.).
Turinčių žemesnį nei vidurinį išsilavinimą
gyventojų grupėje mirtingumas yra apie
tris kartus didesnis nei gyventojų, turinčių
aukštąjį išsilavinimą, grupėje. Dar didesni
mirtingumo socioekonominiai skirtumai
pagal įvairias mirties priežastis (apie tai kitame Demografija ir mes numeryje).
DEMOGRAF INIŲ TY R I MŲ I NS TI TUTAS

































  







  

B. 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.



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




























Kaip parodė tik ką atlikto tyrimo rezultatai,
Lietuvos gyventojams būdingi labai dideli
mirtingumo skirtumai tarp įvairaus socioekonominio statuso gyventojų grupių (pagal profesiją, ekonominį aktyvumą, išsilavinimą). Kai kurios gyventojų grupės išsiskiria ypač aukštu mirtingumo lygiu. Skirtingai nuo kitų šalių, Lietuvoje labai aukšti
mirtingumo rodikliai yra ūkininkų ir ūkio
darbininkų grupėje. Šios grupės darbingo
amžiaus vyrų ir moterų mirtingumas apie
3 kartus didesnis nei aukštesnio rango
tarnautojų. Dukart didesniu nei aukštesnio
rango tarnautojų mirtingumu išsiskiria ir
kvalifikuoti, ir nekvalifikuoti darbininkai vyrai. Tačiau moterų, išskyrus ūkininkų ir ūkio
darbininkų grupę, mirtingumo skirtumai
pagal profesijų grupes yra gerokai mažesni
(1 pav.).







 








 



1 pav. 30–59 metų amžiaus gyventojų mirtingumo rodiklių skirtumai
(kartais) pagal ekonominio aktyvumo statusą, profesiją ir išsilavinimą,
2001–2005 m.

Išvengiamǐ mirþiǐ dalis (%)

Šiuo metu Lietuvos vyrų VTGT yra trumpiausia tarp visų ES šalių, o moterų – penkta nuo
galo. Nerimą kelia didėjantis vyrų šio mirtingumo lygį vertinančio rodiklio atotrūkis nuo
Vidurio Europos šalių, ypač – nuo Čekijos,
Lenkijos ir Slovakijos. Pavyzdžiui, 2010 m.
duomenimis, Čekijos vyrų VTGT buvo 74,4
metų (t. y. daugiau nei 6 metais ilgesnė nei
Lietuvos vyrų), o Lenkijos ir Slovakijos – 72,1
ir 71,6 metų (Lietuvos, 2011) (Lietuvos, 2011).
Ilgą laiką turėję pranašumą, jau keletą metų
atsiliekame ir nuo Estijos bei Latvijos. Šių
šalių vyrų VTGT atitinkamai 2010 m. buvo
70,6 ir 68,8 metų (CZSO, 2012; CSO of Poland,
2012; SO of the Slovak Republic, 2012). Kaip
rodo įvairių tyrimų, atliktų bendradarbiaujant LSTC Demografinių tyrimų ir Makso
Planko demografinių tyrimų institutams, rezultatai, tokia nepalanki situacija Lietuvoje
yra susijusi su itin padidėjusiu priešlaikiniu
(darbingo amžiaus) mirtingumo lygiu kai
kuriose gyventojų grupėse. Esant dabartiniam mirtingumo lygiui, net 40 proc. Lietuvos vyrų neturi šansų išgyventi nė iki 65
metų. Čekijoje šis rodiklis yra beveik per pusę
mažesnis (22 proc).

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

100
Vyrai

Moterys

80
60
40

66,9
56,5

51,8
37,9

35,2

40,8

20
0
Išsilavinimas

Ekonominio
aktyvumo statusas

Profesijǐ grupơ

2 pav. Išvengiamų mirčių dalis pašalinus socioekonominius mirtingumo
skirtumus, 2001–2005 m. duomenys
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Tai pirmasis ciklo straipsnis, pristatantis „Lietuvos suaugusių gyventojų mirtingumo socioekonominių skirtumų tyrimo“, atlikto Lietuvos socialinių tyrimų
centro Demografinių tyrimų instituto
mokslininkų grupės, vadovaujamos
prof. Vlados Stankūnienės, rezultatus.
Tyrimo konsultantas – dr. Domantas
Jasilionis (Makso Planko demografinių
tyrimų institutas, Vokietija). Tyrimas
atliktas vykdant nacionalinės programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam
saugumui“ projektą, kurį finansavo
Lietuvos mokslo taryba. Tai vienas
pirmųjų Vidurio ir Rytų Europos šalių
tokio tipo tyrimų, atliktas kartu su
aukštos kvalifikacijos Lietuvos statistikos departamento specialistais, kurie
sukūrė integruotą mirtingumo ir surašymo informacijos duomenų bazę.
Plačiau apie tyrimo rezultatus
knygoje: D. Jasilionis, V. Stankūnienė.
„Suaugusių Lietuvos gyventojų socioekonominiai mirtingumo skirtumai“.
Vilnius, 2011.

Pašalinus socioekonominius mirtingumo
skirtumus (pagal išsilavinimą, profesijas,
ekonominį statusą) ir pasiekus atitinkamos
socioekonominės grupės „aukščiausio“
statuso grupės mirtingumo lygį (t. y. jeigu mirtingumas visose kitose socioekonominio statuso gyventojų grupėse būtų to paties lygio kaip aukščiausiojo statuso grupėje), bendras Lietuvos
gyventojų mirtingumo lygis labai pažemėtų (2 pav.) ir būtų išvengta daug
priešlaikinių mirčių. Pritaikius naują veiksninės populiacijos rizikos nustatymo
metodologiją buvo nustatyta, kad, pašalinus skirtumus pagal ekonominio aktyvumo statusą, 2001–2005 m. buvo
galima išvengti apie 10 tūkst. darbingo
amžiaus vyrų mirčių, o pašalinus skirtumus pagal išsilavinimą ir profesijų grupes – atitinkamai net apie 16 ir 20 tūkst.
darbingo amžiaus vyrų mirčių.
Kadangi padidėjusio mirtingumo gyventojų grupės tarp darbingo amžiaus
gyventojų sudaro labai didelę dalį
(pavyzdžiui, bedarbiai ir ekonomiškai
neaktyvūs gyventojai sudaro apie 30, o
darbininkai, ūkininkai ir ūkio darbininkai
vyrai – apie 40 proc.), tai daro neigiamą
įtaką ir visos Lietuvos gyventojų mirtingumo ir vidutinės tikėtinos gyvenimo

Rūkymas ir vėžio rizika
Tarp žinomų piktybinių navikų rizikos
veiksnių svarbiausias yra tabako rūkymas.
Tabako rūkymas kancerogeniškai veikia
daugelį organų. Su rūkymu siejamas burnos
ertmės, ryklės, stemplės, gerklų, plaučių, kasos, inkstų, šlapimo pūslės bei kitų lokalizacijų vėžys.
Rūkymo ir piktybinių navikų rizikos tyrimų istorija siekia kelis dešimtmečius.
Kad rūkymas būtų įvertintas kaip kancerogeninis veiksnys, pakankamai duomenų buvo surinkta tik XX a. šešto
dešimtmečio pradžioje. Vėliau iš paskelbtų
epidemiologinių tyrimų duomenų buvo
nustatytas priežastinis rūkymo ir plaučių
vėžio bei kitų lokalizacijų piktybinių navikų
rizikos ryšys, identifikuotos įvairios tabako
dūmuose esančios cheminės medžiagos
ir, eksperimentuojant su laboratoriniais
gyvūnais, tyrinėtas jų kancerogeniškumas.
Šiuo metu žinoma, kad rūkymas lemia
apie 30 proc. visų mirčių nuo vėžio, sukelia

trukmės rodikliams. Todėl pastarųjų metų
pozityvių vidutinės tikėtinos gyvenimo
trukmės pokyčių tęstinumas priklausys
nuo to, ar situacijos gerėjimas palies visas gyventojų grupes. Jeigu pozityvios
permainos vyks tik kai kuriose socialinėse
grupėse, o „žemesniuose” sluoksniuose
situacija nesikeis arba blogės, mirtingumo skirtumai neišvengiamai augs,
todėl artimoje / vidutinės trukmės perspektyvoje grės visos populiacijos mirtingumo stagnacija ir / arba augimas. Didelė
mirtingumo diferenciacija pagal socioekonomines grupes rodo, kad šalies
socialinė ekonominė raida nesubalansuota. Išliekantys labai dideli (palyginti su
kitomis Europos Sąjungos šalimis) socioekonominiai gyventojų mirtingumo skirtumai susiję su dideliais ekonominiais
(visos šalies, ypač sveikatos ir socialinės
apsaugos biudžetų) praradimais.
Literatūra
Lietuvos statistikos departamentas. 2011. Demografijos
metraštis 2010. Vilnius.
SO of the Slovak Republic (Statistical Office of the Slovak
Republic (2012). Interneto prieiga: http://portal.statistics.sk
CSO of Poland (Central Statistical Office of Poland) (2012). ).
Interneto prieiga: http://www.stat.gov.pl
CZSO (Czech Statistical Office) (2012). Interneto prieiga:
http://www.czso.cz
Statistics Estonia (2012). Interneto prieiga: http://www.stat.ee
CSB of Latvia (Central Statistical Bureau of Latvia) (2012).
Interneto prieiga: http://www.csb.lv

Giedrė Smailytė
širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų
ligas (Doll ir Peto, 1981).
1986 m. Tarptautinio vėžio tyrimo centro ekspertų grupė* patvirtino rūkymą
kaip kancerogeninį žmogui veiksnį (IARC,
1986). Buvo nustatyta, kad rūkymas gali
sukelti ne tik plaučių, bet ir šlapimo pūslės,
inkstų geldelių, burnos ertmės, ryklės,
gerklų ir kasos vėžį bei plokščialąstelinę
stemplės karcinomą. Kai kuriais tyrimais
nustatytas ir skrandžio, kepenų, gimdos kaklelio vėžio rizikos padidėjimas,
tačiau tuo metu turimų tyrimų duomenys buvo nepakankami, kad būtų
įrodytas priežastinis ryšys su rūkymu. Vėliau atlikta dar daug epidemiologinių tyrimų. Jų rezultatai leido nustatyti priežastinį rūkymo ir kitų lokalizacijų piktybinių
navikų ryšį – nustatyta, kad dėl rūkymo
gali išsivystyti nosies ertmės ir prienosinių ančių navikai, stemplės adeno-

* Tarptautinis vėžio tyrimo centras nuo 1969 m. vykdo specialią programą, kurios tikslas – nustatyti tuos veiksnius, kurie gali būti kancerogeniški žmogui. Ekspertų grupė analizuoja ir aptaria visą pasiekiamą publikuotą
medžiagą apie vieną ar kitą įtartiną veiksnį ir daro išvadas apie nustatytą ar galimą poveikio kancerogeniškumą
žmogui arba jo nebuvimą. Medžiaga spausdinama monografijose, kurių kiekviena skirta vienam aptartam
veiksniui arba grupei giminingų veiksnių.
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karcinoma, skrandžio, kepenų, inkstų
ląstelių karcinoma, gimdos kaklelio vėžys
bei mieloidinė leukemija (IARC, 2002).
Rūkymo reikšmės storosios žarnos vėžio
rizikai įrodymai buvo įvertinti kaip riboti, nes atliktų tyrimų rezultatai neleido
atmesti galimos iškraipančių veiksnių
įtakos nustatytam šios lokalizacijos vėžio
rizikos padidėjimui. Taip pat nenustatytas
rūkymo ir krūties bei prostatos (priešinės
liaukos) vėžio rizikos ryšys ir patvirtintas neigiamas rūkymo ir endometriumo
(gimdos gleivinės) vėžio ryšys.
Lentelėje pateikiama Tarptautinio vėžio
tyrimo centro ekspertų grupės naudotų
tyrimų rezultatų suvestinė, kurioje nurodytas nagrinėtų epidemiologinių tyrimų skaičius ir tų lokalizacijų vėžio, kurių kancerogeniškumo įrodymai įvertinti kaip pakankami, reliatyvios rizikos dydis (1 lentelė).
Pasyvusis rūkymas – tai reiškinys, kai
rūkančio žmogaus įkvėptus ir iškvėptus
rūkalų dūmus įkvepia kitas žmogus. Todėl
nerūkantys asmenys, kurie kvėpuoja tabako dūmais užterštu oru, įkvepia į plaučius
tas pačias, tik mažesnės koncentracijos, kancerogenines medžiagas kaip ir
rūkantieji. Kadangi rūkymas yra svarbiausias kancerogeninis plaučių vėžio
išsivystymo veiksnys, buvo iškelta prielaida, kad ir pasyvusis rūkymas gali kelti tam
tikrą plaučių vėžio riziką nerūkantiems,
bet tabako dūmų veikiamiems žmonėms.
Įvairių tyrimų rezultatai parodė, kad
nerūkantiems asmenims, kurių sutuoktiniai rūko, nustatyta reikšmingai didesnė
plaučių vėžio rizika nei tiems, kurių sutuoktiniai nerūko. Moterims nustatyta
25 proc. didesnė plaučių vėžio rizika, o
vyrams rizikos padidėjimas siekė 35 proc.
(IARC, 2002). Įvertinus pasyviojo rūkymo
darbo vietoje įtaką, nustatyta 20 proc.
didesnė plaučių vėžio rizika nerūkančioms
moterims.
Metimas rūkyti. Metus rūkyti plaučių
vėžio rizika mažėja (Peto ir kt., 2000). Kuo
anksčiau metama rūkyti, tuo didesnis
teigiamas efektas. Iš 1 pav. matyti, kaip
rūkančių vyrų plaučių vėžio rizika didėja
su amžiumi – jų mirtingumo rizika sulaukus 75 metų padidėja 16 proc. Metusiems rūkyti penkiasdešimties metų,
mirtingumo rizikos padidėjimas siekia
6 proc., o metusiems rūkyti trisdešimties –
2 proc., t. y. kuo anksčiau metama rūkyti,
tuo mažesnė plaučių vėžio rizika.
Su rūkymu susijusių piktybinių navikų rizika Lietuvoje. Mūsų šalyje su rūkymu susijusių piktybinių navikų rizikos diferenciacija pagal išsilavinimą išsamiai išnagrinėta vykdant Lietuvos mokslo tarybos
finansuojamą projektą Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių,
socialinės diferenciacijos ir veiksnių tyriDEMOGRAF INIŲ TY R I MŲ I NS TI TUTAS
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1 lentelė. Rūkymas ir piktybinių navikų rizikos vertinimas remiantis epidemiologinių tyrimų duomenimis (IARC, 2002)
Vertintų tyrimų skaičius
Lokalizacija

Vidutinė reliatyvi
rizika (RR)*

Atvejis – kontrolė

Kohortiniai

Plaučiai

>100

37

15,0–30,0

Gerklos

25

5

10,0

Burnos ertmė

16

3

4,0–5,0

Ryklė

12

3

4,0–5,0

Stemplė:
- plokščialąstelinė karcinoma

35

19

2,0–5,0

- adenokarcinoma

10

nevertinta

1,5–2,5

Šlapimo pūslė

50

24

3,0

Kasa

38

27

2,0–4,0

Nosies ertmės ir prienosiniai
ančiai

9

1

1,5–2,5

Nosiaryklė

19

2

1,5–2,5

Kepenys

29

29

1,5–2,5

Skrandis

44

27

1,5–2,0

Inkstai

13

8

1,5–2,0

Gimdos kaklelis

49

14

1,5–2,5

nevertinta

12

1,5–2,0

Kraujodaros sistema (mieloidinė
leukemija)

*Reliatyvios rizikos rodiklis parodo, kiek kartų yra padidėjusi rūkančiųjų rizika susirgti, palyginti su nerūkančiaisiais.

2 lentelė. Vyrų ir moterų sergamumo piktybiniais navikais, susijusiais su rūkymu,
rizika Lietuvoje 2001–2008 m.
Piktybinių navikų
lokalizacijos

Vyrai
Stebėta
atv.

SSS*

Moterys
95 proc. PI

Stebėta
atv.

SSS

95 proc. PI

0,90

0,69–1,19

Aukštojo išsilavinimo grupė
Lūpa, burnos
ertmė ir ryklė

125

0,38

0,32–0,46

52

Stemplė

50

0,37

0,28–0,49

13

0,91

0,49–1,56

Plaučiai

490

0,45

0,41–0,49

123

0,80

0,67–0,95

Šlapimo pūslė

202

0,74

0,64–0,85

66

1,07

0,83–1,37

Vidurinio išsilavinimo grupė
Lūpa, burnos
ertmė ir ryklė

881

0,96

0,90–1,03

160

0,95

0,81–1,10

Stemplė

353

0,98

0,88–1,08

41

0,99

0,71–1,34

Plaučiai

2361

0,90

0,87–0,94

464

1,03

0,94–1,13

Šlapimo pūslė

672

1,07

0,99–1,15

186

1,04

0,90–1,20

Žemesnio nei vidurinis išsilavinimo grupė
Lūpa, burnos
ertmė ir ryklė

956

1,33

1,25–1,42

174

1,09

0,94–1,27

Stemplė

417

1,29

1,17–1,42

46

1,04

0,76–1,39

Plaučiai

4188

1,26

1,22–1,29

557

1,03

0,95–1,12

Šlapimo pūslė

958

1,03

0,97–1,10

234

0,95

0,84–1,08

*SSS – standartizuotas sergamumo santykis, parodantis susirgimo riziką tam tikroje gyventojų grupėje, palyginti su visų
šalies gyventojų susirgimo rizika.

77

2 0 1 2 m . N r. 5

DEMOGRAFIJA ir MES

Žemesnio nei vidurinio išsilavinimo kategorijoje nustatyta bendroji didesnė sergamumo piktybiniais navikais, susijusiais
su rūkymu, rizika – tarp vyrų sergamumo
lūpos, burnos ertmės ir ryklės, stemplės
ir plaučių vėžiu rizika buvo 30 proc.
didesnė nei bendrojoje populiacijoje, o
tarp moterų nustatytas tik nereikšmingas
rizikos padidėjimas.

1 pav. Mirtingumo nuo plaučių vėžio kumuliatyvinė rizika tarp rūkančių vyrų pagal metimo rūkyti amžių (Peto ir kt., 2000)

mas. Onkologinių ligų, susijusių su rūkymu, sergamumo rizikos rodikliai pateikiami 2 lentelėje.
Sergamumo vėžiu rizika, susijusi su rūkymu, tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių
vyrų ir moterų buvo mažesnė, palyginti
su rizika bendrojoje populiacijoje. Statistiškai reikšmingai mažesnė sergamumo
plaučių vėžiu rizika buvo nustatyta ir moterims, ir vyrams (atitinkamai 20 ir 55 proc.
mažesnė nei bendrojoje populiacijoje).
Vyrams, turintiems aukštąjį išsilavinimą,
sergamumo lūpos, viršutinių kvėpavimo
takų ir stemplės vėžiu rizika buvo 60 proc.
mažesnė nei bendrojoje populiacijoje.
Vidurinio išsilavinimo grupėje vyrų ir
moterų bendrojo sergamumo rizika onkologinėmis ligomis, susijusiomis su rūkymu, nustatyta nevienoda. Tarp vyrų
nustatyta 10 proc. reikšmingai mažesnė
plaučių vėžio rizika, o kitų su rūkymu
susijusių navikų rizika reikšmingai nesiskyrė nuo sergamumo visoje populiacijoje. Statistiškai reikšmingų skirtumų
nenustatyta ir vertinant moterų kai kurių
lokalizacijų vėžio riziką.
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Šiame tyrime nustatyta sergamumo su
rūkymu susijusiais piktybiniais navikais
diferenciacija pagal išsilavinimą panaši
į gautą analizuojant mirtingumo nuo
piktybinių navikų, susijusių su rūkymu,
skirtumus pagal išsilavinimą (Jasilionis ir
kt., 2006; Jasilionis ir Stankūnienė, 2011).
Mirtingumo tyrimo rezultatai atskleidė
didelę vyrų mirtingumo nuo vėžio, susijusio su rūkymu, diferenciaciją pagal
išsilavinimą, o moterims nustatyti skirtumai buvo mažesni. Nustatyti sergamumo ir mirtingumo nuo su rūkymu susijusių navikų rizikos skirtumai skirtingo
išsilavinimo grupėse rodo rūkymo paplitimo skirtumus tarp skirtingo išsilavinimo
asmenų mūsų šalyje (Goštautas, 2004).
Lietuvos mokslininkų atlikti rūkymo paplitimo skirtumų pagal išsilavinimą tyrimai, taip pat šiame tyrime nustatyti sergamumo rizikos skirtumai pagal išsilavinimą
rodo, kad planuojant sveikatos ugdymo ir
profilaktikos programas daugiau dėmesio
turi būti skiriama žemesnio išsilavinimo
Lietuvos gyventojų grupėms.
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