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Sutrumpinimai 

 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 

TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis 

pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija. 

HI – Higienos institutas 

SIC – Sveikatos informacijos centras 

PSPS – Priėmimo skubios pagalbos skyrius 

GMP – Greitoji medicinos pagalba 

ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

PTSS – Potrauminio streso sutrikimai 

OR – šansų santykis (angl. odds ratio) 

VLK – Valstybinė ligonių kasa 

VSB – Visuomenės sveikatos biuras 
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Įvadas 

 

Vaikai yra neabejotina šeimos, visuomenės ir valstybės vertybė ir ateitis. Didžiausios ir 

geriausiai atsiperkančios investicijos yra į vaikus, jų ugdymą, saugą ir sveikatą. Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas nurodo, kad viena iš tėvų/globėjų pareigų yra rūpintis vaikų 

sveikata
[1]

, o vaiko teisė augti saugioje ir sveikoje aplinkoje apibrėžta Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijoje
[2]

. Kūdikiai ir maži vaikai daugiausiai laiko praleidžia namuose ir netoli namų, čia 

vyksta jų pažinimo ir ugdymosi procesas. Neretai namų aplinkoje vaikams nutinka įvairių netyčinių 

sužalojimų. Vieni iš jų yra nedideli, kiti rimtesni, dėl kurių būtina kreiptis į pirmosios pagalbos 

gydytoją ar net praleisti bent vieną naktį gydymo įstaigoje. Tokie sužalojimai gali baigtis ir 

negrįžtamomis pasekmėmis – vaiko neįgalumu ar net mirtimi. Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus 

vaikų netyčinių sužalojimų namuose paplitimas nėra apskaičiuotas, taip pat nėra ir konkrečios 

statistinės informacijos apie tokių sužalojimų skaičių, vaikų, kuriems nutiko sužalojimai, amžių ar 

vietą. Šiuo metu turimi duomenys leidžia tik spėlioti apie problemos mastą. Galima numanyti, kad 

jų dažnį, pobūdį ar sunkumą lemia įvairūs biologiniai, demografiniai ar net socialiniai bei 

ekonominiai aspektai. Nesunku nuspėti, kad tokie sužalojimai užkrauna tam tikrą finansinę naštą 

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, jau nekalbant apie moralinius sunkumus ir išgąsčio pasekmes 

tiek vaikams, tiek ir tėvams/globėjams, kurių vaikai susižaloja. Lietuvoje vaikų netyčinių 

sužalojimų problematika nagrinėjama itin menkai, trūksta informacijos ne tik apie pačius 

sužalojimus, bet ir apie tėvų elgesį namuose siekiant užkirsti kelią galimam vaikų susižalojimui. 

Užsienio literatūroje rašoma, kad tokių sužalojimų galima nesunkiai išvengti imantis primityvių 

kompleksinių prevencijos priemonių, tačiau čia reikalingas, tėvų/globėjų, valstybės ir visuomenės 

susivienijimas bendram tikslui, o tam reikalingi įrodymai, kad mažų vaikų sužalojimai namuose yra 

rimta ir aktuali visuomenės sveikatos problema. Šios priežastys lėmė šio tyrimo tikslą – įvertinti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimą Lietuvoje – ir uždavinius:  

1. Įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimą Lietuvoje, 

atsižvelgiant į vaikų amžių, lytį ir socialinę bei ekonominę padėtį.  

2. Aprašyti sužalojimų namuose pobūdį, atsižvelgiant į vaikų amžių, lytį ir šeimos 

socialinę bei ekonominę padėtį.  

                                                
1 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Prieiga internete: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494111 (Žiūrėta: 2015-04-30). 
2 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Prieiga internete: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19848&p_query=&p_tr2= (Žiūrėta: 2015-04-30). 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494111
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19848&p_query=&p_tr2
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3. Apibūdinti skirtingus sužalojimus, įvertinant jų nutikimo vietą, suaugusiojo priežiūrą 

įvykio metu ir sužalojimo sunkumą.  

4. Nustatyti galimas sužalojimų namuose priežastis ir įvertinti tėvų/globėjų žinių apie 

vaiko saugą namuose poreikį.   



7 

 

1. Tyrimo aktualumas 

 

1.1. Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų demografiniai ir sužalojimų rodikliai 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Lietuvoje gyveno 179 105 0–

5 metų amžiaus vaikai, iš jų 91 835 berniukai ir 87 270 mergaičių. 125 608 vaikai gyveno mieste, o 

53 497 vaikai – kaime
[3]

. 2013 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 92 721 vaikas iki 5 metų 

amžiaus, iš jų 47 461 berniukas ir 45 260 mergaičių. Platesnė informacija apie Lietuvoje 

gyvenančių vaikų gyvenamąją vietą, amžių, lytį ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymą 

pateikiama 1 lentelėje
[4]

. 

 

1 lentelė. Lietuvoje gyvenančių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų iki 

5 metų struktūra pagal amžių ir lytį, 2013 m.  

A
m

ži
u
s 

(m
et

ai
s)

 

Lietuvoje gyvenantys vaikai 
Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas lankantys vaikai 

Berniukai Mergaitės 
Berniukai ir 

mergaitės 
Berniu-

kai 

Mergai-

tės 
Visi 

Mieste Kaime Mieste  Kaime Mieste Kaime 

0 10622 4756 10215 4569 20837 2325 25 31 56 

1 10915 4710 10443 4345 21358 2055 1465 1348 2813 

2 11025 4518 10546 4129 21571 8647 8517 7953 16470 

3 11148 4428 10588 4258 21736 8686 11871 11509 23380 

4 10737 4591 10076 4443 20813 9034 12950 12461 25411 

5 9922 4463 9371 4287 19293 8750 12633 11958 24591 

Iš viso 64369 27466 61239 26031 125608 53497 47461 45260 92721 

 

2012 m. gruodžio 31 d. į Lietuvos Respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų, 

auginančių vaikus, apskaitą iš viso buvo įrašytos 10389 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 

                                                
3 Lietuvos statistikos departamentas. Statistinių rodiklių analizė – OSP. Prieiga internete: 

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=8a51f2aa-8dd4-447f-

8896-8f7e788b1103 (Žiūrėta: 2014-08-13). 
4 Lietuvos statistikos departamentas. Statistinių rodiklių analizė – OSP. Prieiga internete: 

http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1378&status=A (Žiūrėta: 2014-08-13). 

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=8a51f2aa-8dd4-447f-8896-8f7e788b1103
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=8a51f2aa-8dd4-447f-8896-8f7e788b1103
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1378&status=A
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21303 nepilnamečiai vaikai
[5]

. 2012 m., žemiau skurdo rizikos ribos gyveno 20,8 proc. 0–17 metų 

vaikų, tačiau Lietuvos statistikos departamentas nepateikia duomenų apie vaikų iki 5 metų amžiaus, 

gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos, skaičių
[6]

.  

1.2. Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose statistiniai 

rodikliai 

 

Lietuvoje išorinės mirties priežastys užima trečiąją vietą mirčių priežasčių struktūroje,  

apimančioje visus gyventojus. 2012 m. Lietuvoje nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3 659 

asmenys, stacionare gydėsi 55 324 ligoniai, o iš viso asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo 

užregistruoti 291 639 nauji sužalojimai, apsinuodijimai ir kitų išorinių priežasčių padariniai
[7]

. Tarp 

vaikų, paauglių ir jaunimo išorinės mirties priežastys yra pirmaujančios mirties priežastys. Vaikų 

sužalojimų namuose paplitimo ir mirtingumo dėl jų statistinių rodiklių skaičiavimas nėra įtrauktas į 

Lietuvos statistikos departamento ar Higienos instituto Sveikatos informacijos centro nuolatinius 

skaičiavimus. Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistema taip pat yra dar tik kūrimo 

procese
[8]

. Dėl šių priežasčių neįmanoma pateikti tikslių vaikų iki 5 metų sužalojimų namuose 

paplitimą rodiklių, priežasčių bei pasekmių, tačiau remiantis kitais rodikliais galima padaryti 

apytikslius skaičiavimus. 

 Skaudžiausios sužalojimų namuose pasekmės – 0–5 metų amžiaus vaikų mirtys dėl  

sužalojimų namuose. HI Mirties priežasčių registro duomenimis, 2010–2013 m. dėl išorinių 

atsitiktinių sužeidimų mirė 59 vaikai. Beveik pusė mirčių įvyko dėl skendimų – taip žuvo 21 vaikas. 

Daugiau duomenų apie 0–5 metų vaikų mirčių priežastis 2010–2013 m. pateikiama 2 lentelėje.  

 

                                                
5 Statistika – Vaiko teisių apsauga – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga internete: 

http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/statistika-vta.html (Žiūrėta: 2014-08-13). 
6 Lietuvos statistikos departamentas. Statistinių rodiklių analizė – OSP. Prieiga internete: 

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=81258a94-84ec-

4f31-aa99-597f99279817 (Žiūrėta: 2014-08-13). 
7 Higienos instituto sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 

2012 m. Vilnius, 2013. Prieiga internete: http://sic.hi.lt/ (Žiūrėta: 2015-02-26). 
8 Projektas „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sukūrimas“ . Prieiga internete: 

http://www.hi.lt/content/traumu_projektas_es.html (Žiūrėta: 2014-08-14). 

http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/statistika-vta.html
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=81258a94-84ec-4f31-aa99-597f99279817
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=81258a94-84ec-4f31-aa99-597f99279817
http://sic.hi.lt/
http://www.hi.lt/content/traumu_projektas_es.html
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2 lentelė. 0–5 metų amžiaus vaikų mirčių dėl išorinių atsitiktinių sužeidimų (TLK-

10-AM: W00-X59) priežastys 2010–2013 m. Higienos instituto Mirčių priežasčių registro 

duomenys  

Eil.

Nr. 

TLK-

10-AM 

kodas 

Mirties priežastys 

Mirusiųjų skaičius 

2010 2011 2012 2013 
2010–

2013 

1. W13 Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar 

konstrukciją 

1 0 0 0 1 

2. W19 Nepatikslintas nukritimas (griuvimas) 0 1 0 0 1 

3. W22 Atsitrenkimas į kitus objektus ar 

smūgis jais 

1 0 0 0 1 

4. W23 Patekimas, sutraiškymas, suspaudimas 

tarp objektų 

0 1 0 0 1 

5. W27 Sąlytis su nemotoriniais įrankiais 0 0 0 1 1 

6. W67 Paskendimas plaukymo baseine 0 0 0 1 1 

7. W68 Paskendimas įkritus į plaukymo 

baseiną 

0 0 1 0 1 

8. W69 Paskendimas natūraliame vandens 

telkinyje 

4 1 2 1 8 

9. W70 Paskendimas įkritus į vandens telkinį 3 4 1 1 9 

10. W73 Kitas patikslintas paskendimas 0 1 0 0 1 

11. W74 Nepatikslintas paskendimas 0 0 1 0 1 

12. W75 Atsitiktinis uždusimas ir užspaudimas 

lovoje 

1 0 2 0 3 

13. W76 Kitoks atsitiktinis pasikorimas ir 

pasismaugimas 

1 1 0 0 2 

14. W78 Skrandžio turinio įkvėpimas 6 5 2 1 14 

15. W79 Maisto įkvėpimas ar prarijimas, 

sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją 

(užsikimšimą) 

1 1 0 1 3 

16. W84 Nepatikslintas kvėpavimo sutrikdymas 2 0 0 1 3 

17. X00 Nekontroliuojamos ugnies pastate ar 

statinyje poveikis 

0 1 0 0 1 
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Eil.

Nr. 

TLK-

10-AM 

kodas 

Mirties priežastys 

Mirusiųjų skaičius 

2010 2011 2012 2013 
2010–

2013 

18. X09 Nepatikslintų dūmų, gaisro ir liepsnos 

poveikis 

0 0 1 0 1 

19. X31 Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis 0 0 1 1 2 

20. X42 Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais 

ir psichodisleptikais (haliucinogenais) 

bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur 

1 0 0 0 1 

21. X47 Atsitiktinis apsinuodijimas kitomis 

dujomis ir garais bei jų poveikis 

0 0 1 0 1 

22. X59 Nepatikslintų veiksnių atsitiktinis 

poveikis 

0 1 0 0 1 

Iš viso 21 17 12 9 59 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 2012 m. duomenimis, didžioji dalis 

mirčių dėl išorinių priežasčių įvyko namuose (detalesnė informacija pateikiama 1 paveiksle)
[9]

. 

Remiantis šiais duomenimis galima daryti prielaidą, kad didžioji dalis vaikų iki 5 metų amžiaus  

mirčių taip pat įvyksta dėl sužalojimų  namuose.  

 

 

1 pav. Mirčių nuo išorinių priežasčių struktūra pagal mirties vietą, 2012 m. 

 

                                                
9 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 

P
ro

ce
n
ta

i 
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2013 m. 2 vaikams buvo pirmą kartą nustatytas neįgalumas dėl traumų, apsinuodijimų ir 

kitų išorinių priežasčių padarinių. Abu vaikai buvo 0–3 metų amžiaus. Tarp 4–6 metų amžiaus  

vaikų neįgalumas nebuvo nustatytas  nė vienam vaikui
[10]

.  

Analizuojant registruotas traumas ir nelaimingus nutikimus pastebima, kad 2013 m. 

25 092 0–6 metų amžiaus asmenims ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose 

užregistruota bent viena trauma (TLK-10-AM S00-T98). Detalesnė informacija apie užregistruotas 

traumas 2001–2013 m. pateikiama 2 paveiksle. 2013 m. ženkliai padidėjęs užregistruotų traumų 

skaičius yra susijęs su pradėtu pilnu sergamumo registravimu stacionarų priėmimo skubios 

pagalbos skyriuose (Higienos instituto informacija), todėl galima daryti prielaidą, kad tikrasis 

traumų paplitimas yra artimas 2013 m. duomenims
[11]

.  

 

2 pav.  0–6 metų asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma, skaičius 2001–2013 m. Higienos instituto 

duomenys. 

 

2013 m. 3026 0–6 metų amžiaus vaikai gydyti stacionaruose dėl sužalojimų, 

apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių. 2012 m. duomenimis, stacionaro ligonių, 

gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičius 100 tūkst. gyv. 0–4 metų amžiaus vaikų  grupėje 

                                                
10 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 

2013 m. Vilnius: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2014. 
11 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 0–6 metų amžiaus asmenų, kuriems ambulatorinėse ar 

stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotas bent vienas susirgimas, skaičius 2001–2013 m.  
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buvo daugiau nei 1500. Detalesnė informacija ir skirtingo amžiaus grupių duomenys pateikiami 3 

paveiksle
[12]

.  

  

 

3 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičius 100 000 

gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m. 

 

Didžiausią skaičių 0–6 metų ligonių, gydytų stacionare dėl traumų ir apsinuodijimų, 

traumų priežasčių sudarė atsitiktiniai sužalojimai (TLK-10 W00-X59) – 2367 atvejai (84,35 proc.). 

Detalesnė informacija apie kitas atsitiktinių sužalojimų priežastis pateikiama 3 lentelėje
[13]

.  

 

3 lentelė. Ligonių, gydytų stacionare dėl traumų ir apsinuodijimų, atsitiktinių 

sužalojimų priežastys 0–6 metų amžiaus grupėje, 2013 m.  

TLK-10-

AM 

kodas 

Traumos pavadinimas 
IŠ 

VISO 

Kitos 

atsitiktinių 

sužalojimų 

priežastys 

(W00-X59)  

abs. 

sk. 
proc. 

S00-T98 
traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių 

padariniai, iš jų 2806 2367 84,35 

S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų 926 812 87,69 

S02 kaukolės kaulų lūžimas 92 77 83,70 

                                                
12 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
13 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 0–6 metų amžiaus asmenų, kuriems ambulatorinėse ar 

stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotas bent vienas susirgimas, skaičius...// Ten pat. 
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TLK-10-

AM 

kodas 

Traumos pavadinimas 
IŠ 

VISO 

Kitos 

atsitiktinių 

sužalojimų 

priežastys 

(W00-X59)  

abs. 

sk. 
proc. 

S06 intrakranijinis sužalojimas 350 299 85,43 

S10-S29 kaklo ir krūtinės sužalojimai, iš jų: 33 27 81,82 

S26-S27 krūtinės ląstos organų sužalojimai 1 1 100,00 

S30-S39 
pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies 

sužalojimai, iš jų: 47 38 80,85 

S36-S37 pilvo ertmės ir dubens organų sužalojimai 8 6 75,00 

S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: 387 358 92,51 

S42, S52, 

S62 lūžimai 321 298 92,83 

S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: 98 81 82,65 

S72, S82, 

S92 lūžimai, iš jų: 65 52 80,00 

S72 šlaunikaulio lūžimas 29 23 79,31 

T00-T07 traumos, apimančios keletą kūno sričių 20 11 55,00 

T20-T32 terminiai ir cheminiai nudegimai 479 459 95,82 

T33-T35 nušalimai       

T36-T65 

apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis 

medžiagomis bei nemedicininės paskirties medžiagų 

toksinis poveikis, iš jų: 513 429 83,63 

T40 apsinuodijimas narkotikais ir haliucinogenais 3 3 100,00 

T51 alkoholio toksinis poveikis 9 8 88,89 

T80-T88 medicininės ir chirurginės pagalbos komplikacijos 38 4 10,53 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, nagrinėjant stacionare 

gulėjusių vaikų traumas (TLK-10-AM S00-T98) nustatyta, kad 2013 m. didžiąją dalį vaikų traumų 

sudarė kūno sužalojimai (S00-T14; 70,1 proc.), penkis kartus mažiau – apsinuodijimai (T36-T65; 
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14,1 proc.). Dar mažiau buvo nudegimų ir nusiplikinimų atvejų (T20-T36; 8,5 proc.), patekusių pro 

natūralias angas svetimkūnių poveikio atvejų (T15-T19; 2,0 proc.) ir kitų traumų (T33-T35, T66-

T98; 5,4 proc.
[14]

. 

Nagrinėjant traumų pobūdį paaiškėjo, kad  0–4 metų vaikams kūno sužalojimai sudarė 

apie pusę visų traumų. Vaikams iki 5 metų amžiaus didesnę dalį, palyginti su vyresniais vaikais, 

sudarė nudegimai ir nusiplikinimai (20,3 proc.). 1–4 metų amžiaus vaikai apsinuodijo dažniau už 

kitų amžiaus grupių vaikus – apsinuodijimai sudarė 17,7 proc. Dėl svetimkūnių, patekusių pro 

natūralias kūno angas, poveikio daugiausiai nukentėjo vaikai iki 5 metų amžiaus, tačiau šių traumų 

dalis buvo palyginus nedidelė
[15]

.  

Nukritimai yra dažniausia priežastis, dėl kurios gydomasi stacionare. 2012 m. jie sudarė 

beveik pusę (45 proc.) visų stacionare dėl traumų gydytų atvejų. Didžiausią dalį sudarė griuvimai 

lygioje vietoje paslydus, einant ar užkliuvus. 6 proc. atvejų buvo nugriuvimas ant ir nuo laiptų bei 

pakopų. Nukritimų dažnis didžiausias tarp vyresnio amžiaus žmonių, tačiau yra gana reikšmingas ir 

vaikų iki 4 metų amžiaus grupėje
[16]

. Detalesni nukritimų duomenys pateikiami 4 paveiksle. 

2013 m. duomenimis, dažniausia visų amžiaus grupių vaikų traumų priežastis buvo nukritimai, 

kurie sudarė 43,4 proc. traumų priežasčių. Daugiau nei pusė (54,8 proc.) nukritimų įvyko lygioje 

vietoje, perpus mažiau (27,2 proc.) – iš aukščio. Dėl nukritimų iš aukščio didžiąją ligoninėje gydytų 

vaikų dalį sudaro kūdikiai. Jiems pradėjus vaikščioti (nuo 1 metų) nukritimų iš aukščio dalis 

mažėja
[17]

.  

                                                
14 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir 

netolygumai. Leidinys skirtas Vaikų sveikatos metams (2014 m.). Vilnius, 2014 p. 49–57. Prieiga internete: 

http://www.hi.lt/images/Vaiku%20sveikata%202001-2013%20pdf.pdf (Žiūrėta: 2015-01-15). 
15 Ten pat. 
16 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
17 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir 

netolygumai...// Ten pat. 

http://www.hi.lt/images/Vaiku%20sveikata%202001-2013%20pdf.pdf
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4 paveikslas. Stacionaro ligonių,  gydytų dėl nukritimų, skaičius 100 000 gyventojų 

pagal lytį ir amžių, 2012 m.  

 

2012 m. nudegimai/nusiplikinimai sudarė 2 proc. visų stacionare gydytų traumų. 

73,2 proc. jų sudarė sąlytis su karščiu ir karštomis medžiagomis, 25,7 proc. – dūmų, gaisro ir 

liepsnos poveikis. Net 46,8 proc. visų gydytų dėl nudegimų/nuplikinimų ligonių sudarė 0–4 metų 

vaikai. Daugiau informacijos pateikiama 5 paveiksle
[18]

. 2013 m. duomenimis, dažna vaikų iki 5 

metų traumų priežastis buvo dūmų, karščio ar liepsnos poveikis (20,8 proc.). Vaikai iki 5 metų 

amžiaus dažniausiai nusidegindavo karštu maistu, gėrimais, riebalais ar maistiniais aliejais 

(55 proc.) bei karštu vandeniu ir jo garais (39,9 proc.). Nudegimai dėl karšto vandens ir garų visų 

nudegimų struktūroje su amžiumi sudarė vis mažesnę dalį
[19]

.  

                                                
18 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
19 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir 

netolygumai...// Ten pat. 
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5 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nudegimų/nuplikinimų, skaičius 100 000 

gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m. 

 

Apsinuodijimai 2012 m. sudarė 9 proc. visų stacionare gydytų traumų. Daugiausia 

apsinuodijo maži vaikai ir kūdikiai (0–4 metų) bei paaugliai (15–19 metų). Daugiau informacijos 

pateikiama 6 paveiksle
[20]

. 2013 m. užregistruota 430 apsinuodijimo atvejų tarp 1–4 metų amžiaus  

vaikų.  Apsinuodijusių kūdikių ir 5–9 metų amžiaus vaikų buvo mažuma (atitinkamai 33 ir 84 

atvejai). Daugiau nei pusė 1–9 metų amžiaus vaikų apsinuodijo narkotikais, vaistais ir biologinėmis 

medžiagomis, o kūdikiai dažniausiai apsinuodijo kitomis nemedicininės paskirties medžiagomis
[21]

.  

                                                
20 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
21 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir 

netolygumai...// Ten pat. 
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6 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl apsinuodijimų, skaičius 100 000 gyventojų 

pagal amžių ir lytį, 2012 m.   

 

2012 m. vaikų, gydytų stacionare, traumų struktūroje 6 proc. sudarė įpjovimai/įbrėžimai. 

Stacionare gydytų vaikų dėl įpjovimų/įbrėžimų skaičius nebuvo labai didelis. Detalesnė informacija 

pateikiama 7 paveiksle
[22]

.  

 

 

7 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl įsipjovimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal 

amžių ir lytį, 2012 m.   

 

Lietuvoje, pradėjus naudoti TLK-10-AM, atsirado galimybė nurodyti traumos vietą. 

Kadangi pagal šią klasifikaciją tai koduojama tik nuo 2011 m. balandžio 1 d., kol kas traumos 

                                                
22 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
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vietos kodavimas yra palyginti nauja funkcija sveikatos priežiūros įstaigoms.  Tikėtina, kad dėl to 

net 38 proc. stacionare gydytų traumų nebuvo nurodyta traumos vieta. Pagal žinomą traumos vietą 

didžiausią dalį sudarė įvykiai namuose – 32 proc. Namuose daugiausia sužalojimų užfiksuota: 

kitose ir nepatikslintose vietose namuose (46 proc.) ir lauko zonoje (28 proc.)
[23]

. 2013 m. vieta, 

kurioje įvyko trauma, buvo nurodyta 5,1 tūkst. atvejų (65,1 proc.). Didžiausia dalis traumų įvyko 

namuose. Vaikų iki 5 metų amžiaus traumos, įvykusios namuose, sudarė 21,7 proc. visų traumų ir 

75,2 proc. 0–4 metų amžiaus vaikų traumų, kurių vieta buvo žinoma. Didėjant amžiui traumų, 

įvykusių namuose, dalis mažėjo
[24]

.  

Higienos instituto vykdyto projekto „JAMIE“ metu naudojant specialią metodiką traumų 

priežastys buvo grupuojamos pagal ketinimą, mechanizmą, vietą ir veiklą, t. y. šiek tiek kitaip negu 

TLK-10-AM. Pagal projekto „JAMIE“ metodiką, traumos mechanizmas ir ketinimas nurodytas 

atskirai, o pagal TLK-10-AM tai atsispindi viename kode. Nagrinėjant sužalojimus ir 

apsinuodijimus pagal pagrindines priežasčių grupes, svarbias prevencijai, kai daugiausia vertinama 

traumos vieta ir ketinimas, matoma, kad stacionaruose gydoma daugiausia buitinių ir laisvalaikio 

traumų (detalesni duomenys pateikiami 8 paveiksle). Tarp 0–4 metų vaikų ir vyresnių nei 70 metų 

amžiaus žmonių šios traumos sudarė absoliučią daugumą visų stacionare gydytų traumų
[25]

. 

    

 

8 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičius 100 000 

gyventojų pagal traumos vietą, ketinimą ir amžių, 2012 m.  

 

                                                
23 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
24 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir 

netolygumai...// Ten pat.  
25 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys 

Lietuvoje...// Ten pat. 
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Dažniausia stacionaruose dėl patirtų traumų namuose gydomų ligonių sužalojimo 

priežastis – nukritimai (56 proc.), 17 proc. sudarė apsinuodijimai, 7 proc. – įpjovimai/įbrėžimai. 

Daugiau informacijos pateikiama 9 paveiksle
[26]

.  

 

 

9 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl namuose įvykusių sužalojimų ir 

apsinuodijimų, struktūra pagal traumos mechanizmą, 2012 m.  

 

Stacionare gydytų vaikų traumų priežastys skyrėsi pagal lytį ir gyvenamąją vietovę. 

Šalyje 2013 m. berniukai patyrė 1,8 karto daugiau traumų nei mergaitės – tokia tendencija 

pastebima ir mieste, ir kaime. 1–4 ir 10–14 metų amžiaus grupių traumų rodikliai buvo panašūs. 

Miesto mergaitės daugiausia traumų patyrė 1–4 ir 15–17 metų amžiuje, o kaimo mergaitės – 1–4 

metų amžiuje. Berniukai dėl nukritimų nukentėjo beveik du kartus dažniau nei mergaitės. Tarp 0–4 

metų amžiaus kaimo vaikų dūmų, karščio ir liepsnos poveikis buvo šiek tiek dažnesnė traumų 

priežastis nei tarp to paties amžiaus miesto vaikų. Šio amžiaus kaimo vaikai taip pat dažniau nei 

miesto vaikai buvo apsinuodiję
[27]

.  

Apibendrinant galima teigti, kad iš pateiktų duomenų tik iš dalies galima spręsti apie 

ikimokyklinukų sužalojimų pobūdį ir problemos mastą. Kaip jau minėta, stacionaro ligoniams 

traumos vieta pradėta koduoti nuo 2011 m. vidurio, o priėmimo skubios pagalbos skyriuose – nuo 

2013 m. vidurio, todėl nėra galimybės palyginti traumų pobūdžio ir vietos su ankstesnių metų 

duomenimis. 2013 m. matomas ženklus registruotų traumų padidėjimas, susijęs su pradėtu pilnu 

traumų registravimu stacionarų priėmimo skubios pagalbos skyriuose. Tai leidžia daryti išvadą, kad 

ir ankstesniais metais traumų skaičius buvo didesnis nei užregistruota. Mirčių, neįgalumo ar 

stacionaro ligonių skaičius dėl sužalojimų rodo tik pačią ledkalnio viršūnę. Akivaizdu, kad daug 

                                                
26 Ten pat. 
27 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir 

netolygumai...// Ten pat. 
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didesnė traumų ir sužalojimų dalis nepatenka į registrų duomenų bazes, todėl problemos mastas, 

tikėtina, yra daug didesnis, nei įsivaizduojama. Kita vertus, duomenų analizę apsunkina statistiniai 

duomenys, pateikiami pagal skirtingus vaikų amžiaus tarpsnius, dėl ko neretai tampa sunku 

įvertinti, kokiame amžiuje ir kokie sužalojimai įvyksta dažniausiai.  

1.3. Europos ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose statistiniai 

rodikliai  

 

Europos detalios mirtingumo duomenų bazės (European Detailed Mortality Database) 

paskutinių metų duomenimis, 36 Europos regiono šalyse dėl išorinių mirties priežasčių (TLK-10 

V01-Y98) mirė 2 182 0–4 metų vaikai
[28]

. Iš jų daugiau negu pusė (1 421 mirtis ) dėl išorinių 

atsitiktinių sužalojimų (TLK-10 W00-X59). Blogiausi pagal amžių standartizuoti mirtingumo 

rodikliai 100 tūkst. 0–4 metų amžiaus gyventojų buvo: Kirgizijoje, Moldovoje, Rumunijoje, 

Lietuvoje ir Bulgarijoje. Geriausi – Švedijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Airijoje, Portugalijoje.  

Detalesnė informacija apie šalių atsitiktinių išorinių mirčių priežasčių rodiklius pateikiama 4 

lentelėje
[29]

.  

 

                                                
28 European Detailed Mortality Database. Inter-country comparison of mortality for selected cause of death: ICD-10 

V01-Y98; Age >1;1-4. World Health Organization Regional Office for Europe. Prieiga internete: 

http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-

Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011
%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,

EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20

%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010

%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,

NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%2

0%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%2820

10%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29 (Žiūrėta: 2014-08-

26). 
29 European Detailed Mortality Database. Inter-country comparison of mortality for selected cause of death: ICD-10 

W00-X59; Age >1;1-4. World Health Organization Regional Office for Europe. Prieiga internete: 

http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-
X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012

%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,F

I%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%

282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010

%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,P

T%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20

%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282

010%29,UZ%20%282005%29 (Žiūrėta: 2014-08-26). 

 

http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=V01-Y98&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,AZ%20%282007%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IS%20%282009%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,ME%20%282009%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
http://datanew.euro.who.int/DMDBPHP5/cb.php?cd=ICD-10&diags=W00-X59&cys=AM%20%282012%29,AT%20%282011%29,BE%20%282010%29,BA%20%282011%29,BG%20%282012%29,HR%20%282012%29,CY%20%282011%29,CZ%20%282012%29,DK%20%282011%29,EE%20%282012%29,FI%20%282011%29,FR%20%282010%29,GE%20%282010%29,DE%20%282012%29,HU%20%282012%29,IE%20%282010%29,IL%20%282011%29,IT%20%282010%29,KG%20%282010%29,LV%20%282012%29,LT%20%282010%29,LU%20%282011%29,MT%20%282011%29,NL%20%282011%29,NO%20%282012%29,PL%20%282011%29,PT%20%282011%29,MD%20%282012%29,RO%20%282011%29,RS%20%282012%29,SK%20%282010%29,SI%20%282010%29,ES%20%282011%29,SE%20%282010%29,MK%20%282010%29,TR%20%282011%29,UK%20%282010%29,UZ%20%282005%29
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4 lentelė. 0–4 metų amžiaus vaikų mirčių dėl išorinių atsitiktinių sužalojimų (TLK-

10 W00-X59) skaičiaus palyginimas tarp šalių. Europos detalios mirtingumo duomenų bazės 

duomenys. 

Šalis Metai 

Standarti-

zuotas pagal 

amžių 

mirtingumo 

rodiklis 100 

tūkst. gyv. 

Apytikslis 

mirtingu-

mo 

rodiklis 

100 tūkst. 

gyv. 

Mirčių 

skaičius 

Proc. 

iš visų 

mirčių 

Populiaci-

jos dydis 

Potencia-

liai 

prarasti 

gyvenimo 

metai 100 

tūkst. gyv. 

Kirgizija 2010 31,5589 32,1099 196 5,17 610404 267,0597 

Moldova 2012 24,6975 24,6914 48 10,06 194400 103,1211 

Rumunija 2011 14,6533 14,6862 159 7,02 1082649 57,829 

Lietuva 2010 12,461 12,6737 21 11,11 165698 50,2509 

Bulgarija 2012 8,7396 8,7004 30 4,58 344813 32,3603 

Latvija 2012 8,0043 7,7823 8 5,59 102798 31,458 

Slovakija 2010 7,2771 7,4084 21 5,15 283462 29,8296 

Estija 2012 6,5627 6,4367 5 7,58 77680 29,9597 

Turkija 2011 4,8153 4,8148 298 1,61 6189271 29,9612 

Belgija 2010 4,4408 4,4534 28 4,91 628734 20,6936 

Kipras 2011 4,1295 4,1092 2 5,71 48671 17,8167 

Gruzija 2010 4,0186 3,9942 11 1,38 275400 19,0151 

Armėnija 2012 3,8159 3,8127 8 1,55 209827 20,3735 

Prancūzija 2010 3,3787 3,3797 131 3,9 3876062 16,597 

Čekija 2012 3,364 3,2414 19 5,38 586159 14,2347 

Vengrija 2012 3,2436 3,2107 15 2,95 467182 11,8889 

Jungtinė 

Karalystė 
2010 2,9 2,9286 113 2,78 3858438 14,4159 

Kroatija 2012 2,8271 2,8134 6 3,26 213262 11,1687 

Lenkija 2011 2,6451 2,613 54 2,49 2066590 10,9595 

Makedonija 2010 2,6172 2,6347 3 1,49 113866 11,1203 

Serbija 2012 2,4139 2,4103 8 1,71 331903 8,7878 

Suomija 2011 2,314 2,3156 7 3,87 302301 10,3362 

Izraelis 2011 2,1256 2,1401 17 2,35 794337 16,7566 

Olandija 2011 2,0741 2,0631 19 2,51 920924 8,9794 

Slovėnija 2010 1,9428 1,9142 2 2,7 104480 7,6033 
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Šalis Metai 

Standarti-

zuotas pagal 

amžių 

mirtingumo 

rodiklis 100 

tūkst. gyv. 

Apytikslis 

mirtingu-

mo 

rodiklis 

100 tūkst. 

gyv. 

Mirčių 

skaičius 

Proc. 

iš visų 

mirčių 

Populiaci-

jos dydis 

Potencia-

liai 

prarasti 

gyvenimo 

metai 100 

tūkst. gyv. 

Vokietija 2012 1,9403 1,9359 66 2,51 3409233 6,4916 

Danija 2011 1,894 1,8593 6 2,43 322706 8,4975 

Italija 2010 1,8296 1,8274 52 2,36 2845553 6,9413 

Ispanija 2011 1,7736 1,7723 44 2,4 2482583 7,5924 

Portugalija 2011 1,6598 1,6598 8 2,12 481975 6,0133 

Airija 2010 1,4917 1,4635 5 1,54 341638 8,4849 

Austrija 2011 1,2692 1,271 5 1,48 393388 4,6679 

Norvegija 2012 0,9793 0,9616 3 1,62 311988 4,7358 

Švedija 2010 0,5442 0,5405 3 0,83 555003 2,5178 

 

Europos Sąjungos sužalojimų duomenų bazės (EU Injury Database) duomenimis, 

2010 m. duomenų bazei informaciją pateikusiose šalyse 0–4 metų vaikams įvyko maždaug 785 000 

sužalojimų namuose, kurie buvo registruoti gydymo įstaigose. Detalesnė informacija pateikiama 5 

lentelėje
[30]

.   

 

5 lentelė. 0–4 metų vaikams įvykusių sužalojimų namuose skaičius kai kuriose ES 

šalyse, 2010 m. 

Eil. 

Nr. 
Šalis 

Atvejų 

skaičius* 

Atvejų 

skaičius 

šalyje** 

Paplitimo 

santykis 

(1 000 gyv.)*** 

1. Austrija 522 - - 

2. Kipras 29 - - 

3.  Čekija 645 - - 

4.  Vokietija 187 135 000 40 

5.  Danija 1786 20 000 62 

6. Italija 1230 - - 

                                                
30 European Injury Data Base. European Commission. Prieiga internete: 

http://ec.europa.eu/health/data_collection/databases/idb/public_access/index_en.htm (Žiūrėta: 2014-08-25). 

http://ec.europa.eu/health/data_collection/databases/idb/public_access/index_en.htm
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Eil. 

Nr. 
Šalis 

Atvejų 

skaičius* 

Atvejų 

skaičius 

šalyje** 

Paplitimo 

santykis 

(1 000 gyv.)*** 

7.  Latvija 594 3 000 32 

8. Malta 42 1 000 27 

9. Olandija 1800 16 000 17 

10. Portugalija 168 - - 

11. Švedija 1498 25 000 44 

12. Slovėnija 385 0 4 

*     Atvejų skaičius nurodo įvykių skaičių,  užregistruotą pavyzdinėse ligoninėse, dalyvaujančiose 

sužalojimų duomenų bazės projekte. 

**    Atvejų skaičius šalyje nurodo įvykių skaičių,  ekstrapoliuotą nacionaliniu lygmeniu.  

***   Paplitimo santykis nurodo atvejų skaičių 1000 gyventojų. Paplitimo santykis nestandartizuotas 

pagal amžių.  

 

Užsienio šalių traumų ir sužalojimų rodikliai rodo, kad ši problema yra aktuali ne tik 

Lietuvoje, bet  ir kitose šalyse. Ypač jautrios yra besivystančios ar vidutinio išsivystymo šalys, 

tokios kaip Rumunija, Moldova, Kirgizija ir pan. Mažiausi sužalojimų rodikliai yra išsivysčiusiose 

šalyse, tokiose kaip Airija, Norvegija, Švedija ir Austrija. Dėl šios priežasties, ieškant sužalojimų 

namuose problemos sprendimo būdų, verta pasidomėti šiose šalyse veikiančia gerąja praktika.  
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2.   Vaikų sužalojimų namuose moksliniai tyrimai Lietuvoje 

 

Lietuva 1992 m. sausio 5 d. prisijungė prie 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijos, kurią 1995 m. liepos 3 d. ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas. Konvencijoje 

numatyta beveik 50 vaiko teisių, tarp jų ir teisė būti saugiam. Svarbi yra vaiko teisė į sveikatą, 

sveiką aplinką ir tinkamą sveikatos priežiūrą. 2002 m. gegužės 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos specialiosios sesijos vaikų klausimais metu priimtas veiksmų planas. Šiuo dokumentu 

valstybių vadovai patvirtino pareigą imtis veiksmų, skatinančių ir saugančių kiekvieno vaiko teises. 

Valstybių atstovai pažymėjo pasiryžimą visiems vaikams suteikti saugų ir sveiką gyvenimą, 

užtikrinti efektyvią nešališką ir ilgalaikę sveikatos priežiūrą, skatinti sveiką vaikų ir paauglių 

gyvenimo būdą. Kadangi Lietuva prisijungė prie konvencijos, Švietimo ir mokslo ministerija, jai 

pavaldžios institucijos, šalies žiniasklaida turėtų atkreipti didesnį dėmesį į jos įgyvendinimą
[31]

. 

Lietuvos mokslo institucijos turėtų atlikti daugiau tyrimų šioje srityje, kad vykdant veiksmų plano 

įsipareigojimus ir užtikrinant konvencijoje apibrėžtas vaiko teises būtų galima išanalizuoti esmines 

problemas ir rasti efektyvius ir tinkamus jų sprendimo būdus. Lietuvoje labai trūksta mokslinių 

tyrimų vaikų sužalojimų namuose tema. Vis dėlto  iš negausių atliktų tyrimų galima daryti prielaidą, 

kad tai aktuali visuomenės sveikatos problema. Lietuva, ratifikavusi Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvenciją, įsipareigojo užtikrinti pagrindines vaikų teises, tarp jų ir teisę į saugią aplinką ir 

sveikatą. Dauguma Lietuvos mokslininkų, nagrinėjančių vaikų sužalojimus, savo tyrimuose naudoja 

ambulatorinių arba stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenis. Šie tyrimai 

atskleidžia, kad vaikų sužalojimai yra dažna būklė, dėl kurios vaikai patenka į gydymo įstaigas, 

daugiausia pagalbos suteikiama jauniausios amžiaus grupės vaikams, o sužalojimai dažniausiai 

įvyksta namuose, netoli namų ar laisvalaikio leidimo vietose. Ikimokyklinukų sužalojimų namuose 

paplitimo tyrimas atskleidė, kad įskaičiavus sužalojimus namuose, dėl kurių nėra kreipiamasi 

medikų pagalbos, sužalojimus patyrusių vaikų skaičius tampa ženkliai didesnis, nei stacionarinių ir 

ambulatorinių įstaigų duomenimis. Visi vaikų sužalojimai turi atitinkamas fizines ar psichologines 

pasekmes. Fizinės pasekmės gali būti ilgas ir skausmingas gydymo procesas, neįgalumas ar netgi 

vaiko mirtis. Psichologinėms pasekmėms priskiriama PTSS simptomų pasireiškimas tiek 

sužalojimą patyrusiems vaikams, tiek suaugusiems jų tėvams/globėjams. Visuose tyrimuose 

vienareikšmiškai akcentuojamas nepakankamas saugos priemonių naudojimas ir sužalojimų 

prevencijos poreikis tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu. Rekomenduojama prevencija apima 

                                                
31 Bačiulienė K., Zaborskis A. Požiūris į vaiko sveikatą Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. Medicina. Kaunas: 

2004; 40 (8): 714–720. 
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valstybės politiką, įstatyminės bazės rengimą, vaikų ir tėvų/globėjų švietimą apie sužalojimus ir 

mokymą, kaip jų išvengti.   

  

2.1. Ambulatorinėse ir stacionarinėse įstaigose registruotų sužalojimų tyrimai 

 

Siekiant atlikti detalesnę sužalojimų problemos analizę, neretai Lietuvos mokslininkų 

tyrimuose  nagrinėjami ambulatorinių ir stacionarinių gydymo įstaigų duomenys. S. Starkuvienės 

tyrimo duomenimis,  analizuojant vaikų traumų aplinkybes, jų pobūdį ir saugos įpročius nustatyta, 

kad vaikai, gydyti dėl patirtų traumų stacionare, dažniausiai susižeidė namuose arba kieme 

(41,5 proc.). Veikla, kurios metu nutiko nelaimingas atsitikimas, buvo žaidimas (31,3 proc.), 

važinėjimas dviračiu (12,1 proc.) bei dalyvavimas varžybose ar treniravimasis (11,2 proc.). To 

paties tyrimo duomenimis,  didesnę dalį traumų patyrė jaunesnio amžiaus vaikai. Nors didžioji dalis 

(74,8 proc.) tėvų/globėjų atsakė, kad traumų buvo galima išvengti, tačiau tik labai nedidelė vaikų 

dalis dėvėjo šalmą bei atšvaitus, važinėdami dviračiu, riedučiais ar riedlente
[32]

.  

Vaikų traumų 2001–2003 m. tyrimo duomenimis, kasmet skubios medicinos pagalbos 

kreipiasi panašus vaikų skaičius – vidutiniškai 8 244 vaikai. Iš jų dėl traumų minėtu laikotarpiu 

kreipėsi 69,61 proc. vyresnių vaikų (7–16 metų) ir 30,39 proc. vaikų iki 7 metų amžiaus. Apie vieną 

trečdalį traumų vaikai patiria savo ar draugų namuose, kieme, gatvėje (74,2 proc.)
[33]

.  

Vertinant Lietuvos ligoninių priėmimo skubios pagalbos skyriuose teikiamų paslaugų 

vaikams apimtis 2001–2010 m. pagal suteiktos pagalbos pobūdį ir paciento amžių, nustatyta, kad 

kasmet vis daugiau vaikų apsilanko PSPS dėl būklių, nereikalaujančių stacionarinio gydymo. 

Daugumai vaikų ambulatorinės paslaugos PSPS teiktos dėl būklių, reikalaujančių skubios 

(būtinosios) pagalbos (83,6–86,9 proc.) be gydytojo ar greitosios pagalbos tarnybos siuntimo (82,1–

88,9 proc.). Didžiausias ambulatorinių PSPS paslaugų poreikis nustatytas jauniausioms amžiaus 

grupėms. 2001 m. PSPS apsilankė 20,5/100 vaikų iki 1 metų amžiaus, o 2010 m. – 34,2/100 vaikų 

iki 1 metų amžiaus; 2001 m. PSPS apsilankė 16,6/100 vaikų nuo 1 iki 2 metų amžiaus, o 2010 m. – 

40,5/100 vaikų nuo 1 iki 2 metų amžiaus. Mažiausias ambulatorinių paslaugų poreikis buvo 

vyriausiose amžiaus grupėse: nuo 8 iki 12 metų ir nuo 13 iki 17 metų. Nustatyta stipri, statistiškai 

reikšminga koreliacija tarp apsilankymų skaičiaus ir pacientų amžiaus. Pacientų srautas į PSPS, 

                                                
32 Starkuvienė S. Vaikų, gydytų stacionare, traumų ypatumai bei saugos įpročiai. Visuomenės sveikata. Vilnius: 2004; 2 

(25):12–18.  
33 Juodienė V., Kunickas R. Vaikų traumatizmo analizė ir prevencija. Sveikatos mokslai. Vilnius: 2004; 6:11–13. 
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ypač vaikų iki 3 metų, padidėja po įprastinių darbo valandų ir savaitgaliais
[34]

. Analizuojant 

gyventojų traumatizmą, detaliau nagrinėti nemirtini apsinuodijimai Klaipėdoje, užregistruoti 2009–

2011 m. Nustatyta, kad minėtu laikotarpiu Klaipėdoje dėl ūminių apsinuodijimų gydėsi 423 

gyventojai: 225 (53,2 proc.) vyrai ir 198 (46,8 proc.) moterys. Klaipėdoje tiriamuoju laikotarpiu iš 

viso apsinuodijo 380 vaikų  (0–17m.), tai sudarė 89,8 proc. visų apsinuodijusiųjų. Didžiausią visų 

apsinuodijusiųjų dalį sudarė 0–7 m. vaikai – 155 atvejai (36,6 proc.). 0–7 metų vaikai dažniausiai  

apsinuodija medikamentais – 102 atvejai (65,8 proc.). 14 (9 proc.) šio amžiaus vaikų apsinuodijo 

buityje naudojamomis cheminėmis medžiagomis, 7 – dujomis/smalkėmis, 7 – maisto produktais, 6 

– naftos produktais, 5 – žemės ūkio cheminiais produktais, 4 – alkoholiu. Tyrimo metu paaiškėjo, 

kad iš 380 apsinuodijusių 0–17 metų amžiaus vaikų, 245 (64,5 proc.) apsinuodijo namuose ir namų 

aplinkoje. 67 (17,6 proc.) šio amžiaus vaikai apsinuodijo laisvalaikio leidimo vietoje (sporto 

aikštelėje, gamtoje ir pan.)
[35]

.  

Apibendrinant galima teigti, kad dauguma straipsnių, nagrinėjančių stacionaro ar 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenis, nurodo, kad didelę dalį ligonių sudaro 

vaikai. Jiems nustatomi tiek lengvi, tiek sunkūs sužalojimai ir didžioji dalis vaikams įvykstančių 

sužalojimų, dėl kurių reikia kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, įvyksta namuose ar 

artimoje namų aplinkoje. 

 

                                                
34 Burokienė S., Raistenskis J., Strička M., Usonis V. Pagalba vaikams priėmimo – skubios pagalbos skyriuose Lietuvos 

ligoninėse: ligonių  srautai ir naudojimosi paslaugomis tendencijos. Sveikatos mokslai. Vilnius: 2012; 22 (3):54–57. 
35 Strukčinskienė B., Stasiuvienė D., Šopagienė D. Apsinuodijimų 2009–2011 m. Klaipėdoje analizė. Sveikatos 

mokslai. Vilnius: 2013; 23 (1):54–57. 
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2.2. Mirčių dėl sužalojimų tyrimai 

 

Sužalojimai pasaulyje yra pagrindinė vaikų ir paauglių nuo 0 iki 18 metų amžiaus 

mirties priežastis, ši problema aktuali ir Lietuvoje. Tęstinio tyrimo metu analizuotos mirtingumo 

nuo nudegimų, paskendimų, eismo įvykių tendencijos Lietuvoje per 35 metus (1971–2005m.). 

Nustatyta, kad per tyrimo laikotarpį Lietuvoje netekome beveik 9 tūkstančių vaikų ir paauglių iki 19 

metų amžiaus, kurie žuvo dėl eismo įvykių, atsitiktinių paskendimų ir nudegimų. Apskaičiavus 

vaikų mirtingumą nuo nudegimų 100 tūkst. vaikų ir palyginus trejų pirmųjų metų duomenų vidurkį 

su trejų paskutinių metų duomenų vidurkiu, gauta, kad 0–14 metų berniukų grupėje mirtingumas 

nuo nudegimų sumažėjo 75, 57 proc. (nuo 2,62 iki 0,64), mergaičių grupėje – 52,85 proc. (nuo 2,63 

iki 1,24), o bendroje berniukų ir mergaičių grupėje – 64,50 proc. (nuo 2,62 iki 0,93). Apskaičiavus 

vaikų mirtingumą nuo atsitiktinių paskendimų 100 tūkst. vaikų ir palyginus trejų pirmų tiriamojo 

laikotarpio metų duomenų vidurkį su trejų paskutinių metų duomenų vidurkiu, gauta, kad 0–14 

metų berniukų grupėje mirtingumas nuo paskendimų sumažėjo 57,98 proc. (nuo 14,78 iki 6,21), 

mergaičių grupėje – 81,24 proc. (nuo 9,01 iki 1,69), o bendroje berniukų ir mergaičių grupėje – 

66,42 proc. (nuo 11,94 iki 4,01)
[36]

.  Apibendrinant tyrimo duomenis galima teigti, kad 0–14 metų 

vaikų mirtingumas dėl atsitiktinių nudegimų ir paskendimų mažėja, tačiau išlieka aktualia 

problema,  reikalaujančia specifinių prevencinių priemonių.  

 

2.3. Sužalojimų namuose paplitimo tyrimai 

 

Nagrinėjant vaikų sužalojimus aktualu žinoti, koks galimas sužalojimų paplitimas 

populiacijoje, įskaitant tuos atvejus, kai sužalojimas nesibaigė mirtimi ar neprireikė gydytojų 

pagalbos. 2014 m. atlikto ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimo tyrimo metu 

nustatyta, kad sužalojimus namuose patiria didžioji dalis ikimokyklinukų (80,3 proc.). Statist iškai 

reikšmingai dažniau sužalojimus patiria 4–5 metų amžiaus vaikai (89,2 proc.) nei 2–3 metų 

ikimokyklinukai (78 proc.). Dažniausiai patiriami sužalojimai buvo kritimas/užkliuvimas 

(56,3 proc.), bitės/širšės įgėlimas (21,6 proc.), įsipjovimas/įsidūrimas (19,8 proc.). Dažniausiai 

sužalojamos rankų ir pečių lanko bei kojų ir dubens sritys. Tyrimo duomenimis, dažniau 

sužalojimus vaikai patiria savaitgaliais (56,3 proc.) nei darbo dienomis (43 proc.). Nustatyta, kad 

                                                
36 Strukčinskienė B., Šereivienė A., Strazdienė N. Vaikų ir paauglių mirtingumo dėl atsitiktinių sužalojimų (nudegimų, 

paskendimų, eismo įvykių) tendencijos  Lietuvoje  per 35 metus. Sveikatos mokslai. Vilnius:2007; 3:950–954. 
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daugiausiai sužalojimų patiriama vasara (78,7 proc.). Vaikai dažniausiai sužalojimus patiria 

kieme/žaidimų aikštelėje (45,4 proc.), kambaryje (31,5 proc.) ir virtuvėje (18 proc.). Daugiausia 

tėvų/globėjų teigė, kad su sužalojimais susijęs dviratis (27,9 proc.), baldai (21,8 proc.) ir buto/namo 

konstrukcijos elementai (14,5 proc.). Savo namų saugumą ikimokyklinukų atžvilgiu 85,3 proc. 

tėvų/globėjų vertina teigiamai. Tačiau priešgaisrinė įranga įrengta tik 24,7 proc., langų fiksatoriai – 

27,1 proc., dūmų detektoriai – 15,4 proc., apsauginiai viryklės kraštai – 11,4 proc., aštrių baldų 

kampų blokatoriai – 8,2 proc., tvorelės, izoliuojančios virtuvę ir laiptus – 6,9 proc., termostatai 

karštam vandeniui reguliuoti – 6,4 proc. namų bei butų
[37]

. Atliktas tyrimas atskleidė, kad 

ikimokyklinio amžiaus vaikų  sužalojimai namuose yra aktuali  problema, o  tėvai/globėjai ne 

visada imasi reikalingų saugos priemonių.  

 

2.4. Sužalojimų namuose pasekmių tyrimai 

 

Sužalojimai namuose visada baigiasi lengvesnėmis ar sunkesnėmis pasekmėmis. Patyrus 

fizinę traumą sutrinka ir fizinė, ir psichologinė savijauta. Pasekmės ištinka tiek vaikus, patyrusius 

sužalojimą, tiek suaugusiuosius, atsakingus už mažamečius. Straipsnis,  nagrinėjantis streso,  patirto 

traumos metu, pasekmes, atskleidė, kad potrauminio streso simptomai pasireiškia net 35 proc. vaikų 

ir paauglių per pirmąjį mėnesį po patirtos traumos, 25 proc. vaikų nurodo potrauminio streso 

simptomus. Stresas, nulemtas traumuojančio įvykio, priskiriamas sunkiai streso formai. Vaikas, 

patyręs vidutinio stiprumo stresą vaikystėje, netgi tuo atveju, jeigu jo namų aplinka yra saugi, 

augdamas ir bręsdamas gali būti žymiai jautresnis įvairiems stresoriams.  Stresas kiekvieną individą 

(taip pat vaiką ar paauglį) veikia labai individualiai. Tai priklauso nuo aplinkos, traumos sunkumo ir 

trukmės, individualių savybių, šeimos narių požiūrio ir socialinės situacijos. Galimi pokyčiai: 

miego, apetito sutrikimas, pykčio protrūkiai, irzlumas, agresyvumas. Ilgai užsitęsęs stresas išsekina 

psichiką bei imuninę organizmo sistemą ir gali tapti įvairių ūminių ar lėtinių ligų priežastimi. 

Pirmosios išvados apie traumos poveikį vaikui buvo publikuotos II pasaulinio karo metu. 

Publikacijoje skelbiama, kad vaiko baimė netgi patyrus nesunkią traumą yra žymiai didesnė, jeigu 

greta nėra artimų žmonių
[38]

. Kita studija parodė, kad vaikams, patyrusiems nudegimą ir 

hospitalizuotiems, fizinio artumo su tėvais praradimas gydymo metu yra potrauminio streso 

                                                
37 Račaitė J., Šurkienė G., Laukaitienė A. Ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimas. Visuomenės 

sveikata. Vilnius: 2014; 1(64):108–113. 
38 Albavičiūtė E., Vaitkaitienė E., Stašaitis K., Vaitkaitis D. Vaikų traumos, jų pobūdis ir patiriamas stresas. Lietuvos 

bendrosios praktikos gydytojas. Vilnius: 2008; XII(11):746–752. 
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simptomų paleidžiamasis veiksnys. Atskyrimo nerimas, kai vaikas fiziškai yra atskiriamas nuo tėvų, 

sukelia stiprų stresą. Kai tėvai ir vaikai patiria nerimą ir stresą, nulemtą to paties veiksnio 

(pavyzdžiui, sužalojimo), vaiko ir suaugusiųjų atsakas į tai yra labai susijęs: tėvų emocijos ir 

vertinimas lemia vaiko emocijų stiprumą. 17 studijų tyrinėjančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 

paauglių, patyrusių traumuojantį įvykį,  apžvalga parodė, kad potrauminio streso sutrikimai dažniau 

nustatyti tėvams tuomet, jei jų vaikų emocinė būklė po traumuojančio įvykio buvo sunki. Šios 

sąsajos buvo stipresnės tarp tėvų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tėvų neigiama reakcija į patirtą 

traumą, į vaiko simptomus gali sugriauti vaiko gebėjimą laiku atgauti fizinę ir psichinę pusiausvyrą. 

Tai rodo, kad saugaus ryšio tarp tėvų ir vaikų sugriovimas gali turėti ilgai trunkančių pasekmių 

patirtos traumos ir jos sukelto streso atžvilgiu
[39]

. Aprašytas tyrimas atskleidė faktą, kad vaikų 

patirti sužalojimai sukelia ne tik fizines, bet ir tam tikras psichologines pasekmes tiek patiems 

vaikams, tiek ir juos prižiūrintiems suaugusiesiems, ir dar kartą patvirtina sužalojimų prevencijos 

poreikį ir svarbą.  

 

2.5. Tyrimai, susiję su sužalojimų prevencija 

 

Nagrinėti Lietuvos mokslininkų straipsniai ne tik atskleidė kai kurias sužalojimų 

namuose problemos priežastis, pasekmes ir traumų mastą, bet  ir  prevencijos poreikį bei  pasiūlė 

atitinkamas priemones. Traumų dažnumui didžiausią įtaką daro priežiūros stoka ir nesaugi aplinka. 

Įvairūs draudimai, nuorodos, kaip elgtis, nesulaiko vaikų nuo neatsargaus elgesio su aštriais 

daiktais, degtukais, karštu vandeniu. Netinkama vaikų priežiūra, auklėjimo spragos, neorganizuotas 

vaikų laisvalaikis neretai sukelia net rimtų sužalojimų. Vykdant vaikų sužalojimų ir traumų 

prevenciją reikia sukurti vaikams saugią aplinką namuose, darželyje, mokykloje. Taip pat vaikams 

namuose, darželiuose, mokyklose būtina aiškinti apie galimus pavojus ir kaip jų išvengti, nuo jų 

apsisaugoti. Tam tikslui galima pasitelkti specialistus – medikus, rodyti vaizdo įrašus ar kino 

filmus. Traumų prevencijos strategijos turi keisti aplinką ir aplinkybes, kuriomis dažnai pasitaiko 

traumos. Būtina analizuoti traumų skaičių ir priežastis, planuojant bei įgyvendinant vaikų 

traumatizmo prevencijos programas būtinas kompleksinis tarpžinybinis bendradarbiavimas 

ministerijų, savivaldybių, visuomeninių organizacijų lygiu. Reikia sukurti šių programų 

finansavimo sistemą; ruošti valstybės investicijų programą, traumatizmo prevencijos projektus, 

paverčiant juos sveikatos priežiūros prioritetine kryptimi
[40]

. Lietuvoje būtina toliau plėtoti, 

                                                
39 Ten pat. 
40 Juodienė V., Kunickas R. Vaikų traumatizmo analizė ir prevencija...// Ten pat. 
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tobulinti, koordinuoti visapusišką profilaktinę vaikų ir paauglių sužalojimų bei saugos stiprinimo 

veiklą, diegti kompleksines programas
[41]

. Tėvai/globėjai turėtų būti geriau informuoti, įgyti 

daugiau žinių apie vaikų saugą namuose. Tėvai/globėjai, pedagogai, sveikatos specialistai, politikai 

turėtų pasirūpinti vaikų užimtumu ir laisvalaikiu. Apsinuodijimų prevencijai ir vaiko saugos 

stiprinimui turi būti taikomas švietimas ir mokymas, saugios aplinkos kūrimas, teisinės priemonės. 

Vaiko saugą namuose padidintų saugios aplinkos sukūrimas, rizikos pašalinimas. Turi būti 

diegiamos kompleksinės sveikatinimo programos, rengiama metodinė, mokomoji medžiaga. 

Vaikams nepasiekiamoje vietoje turi būti saugomi vaistai, naudojamos saugios medikamentų 

pakuotės, mažos talpos vaistų buteliukai, mažo skersmens tabletės, mažas tablečių skaičius lapelyje 

ar buteliuke, vaikams turi būti draudžiama patiems (be tėvų/suaugusiųjų  kontrolės) gerti 

medikamentus (taip pat ir vitaminus). Tai leistų sumažinti apsinuodijimų skaičių. Namuose laikomi 

alkoholiniai gėrimai taip pat privalo būti sandėliuojami vaikams ir paaugliams nepasiekiamoje 

vietoje
[42]

.  

                                                
41 Strukčinskienė B., Šereivienė A., Strazdienė N. Vaikų ir paauglių mirtingumo dėl atsitiktinių sužalojimų (nudegimų, 

paskendimų, eismo įvykių) tendencijos  Lietuvoje...//.Ten pat.  
42 Strukčinskienė B., Stasiuvienė D., Šopagienė D. Apsinuodijimų 2009–2011 m. Klaipėdoje analizė...// Ten pat.  
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3. Tyrimo medžiaga ir metodai 

 

Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Visuomenės sveikatos institutu. Tyrime dalyvauti buvo pakviesti 23 rajonų savivaldybių (Kauno, 

Šakių, Klaipėdos, Rokiškio, Mažeikių, Kėdainių, Šilutės, Telšių, Radviliškio, Plungės, Panevėžio, 

Utenos, Ukmergės, Kaišiadorių, Raseinių, Kelmės, Prienų, Pasvalio, Alytaus, Švenčionių, Pakruojo, 

Varėnos, Lazdijų) visuomenės sveikatos biurai, tyrimo laikotarpiu vykdę ikimokyklinio amžiaus 

vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrime dalyvavusių savivaldybių 

geografinis išsidėstymas Lietuvoje pavaizduotas 10 paveiksle.  

 

 

10 pav. Tyrimo savivaldybių geografinis išsidėstymas ir 0–6 metų (imtinai) 

gyventojų skaičius tyrime dalyvavusiose savivaldybėse.  

Apklausa vykdyta 2014 m. gegužės–spalio mėnesiais. Savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurams buvo išsiųsta 2090 tyrimo anketų, proporcingai jas padalijus pagal savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičių. Tyrimo atsakomumas – 85,2 proc. Apdorojant anketas atmestos 139 nekokybiškai 

užpildytos anketos. Galutiniam tyrimui pasirinktos 1407 tyrimo kriterijus atitinkančios anketos.  

Respondentais pasirinkti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai/globėjai. Anketas 

tėvams/globėjams pagal nurodytas instrukcijas dalijo savivaldybių visuomenės sveikatos biurų 

specialistai, vykdantys vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  
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Analizei pasirinkta 0–5 metų amžiaus grupė. Tokia amžiaus grupė pasirinkta dėl keleto 

priežasčių. Didesnė šio amžiaus vaikų dalis nei vyresnių vaikų ilgesnį laiką praleidžia namuose ir 

daugiau šio amžiaus vaikų patiria sužalojimus namuose. Be to, vyresni nei 5 metų vaikai neretai jau 

lanko priešmokyklinio ugdymo įstaigas, o kai kurie šešiamečiai netgi mokyklas. Kita priežastis, 

kodėl analizei pasirinkti vaikai iki 5 metų amžiaus, yra ta, kad vyresnių vaikų veikla, taip pat ir 

sužalojimų paplitimas bei pobūdis skiriasi nuo jaunesnių vaikų, o tai gali iškraipyti tyrimo 

rezultatus.  

Siekiant įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimą ir jų 

priežastis, specialiai šiam tyrimui buvo parengta anketa. Parengus pirminį anketos variantą, atliktas 

bandomasis anketos tyrimas. Pirminį ir galutinį anketos variantą įvertino ir pateikė pastabas 

nepriklausomi ekspertai. Anketos klausimai koreguoti, atsižvelgiant į bandomojo tyrimo rezultatus 

ir ekspertų pastabas. I dalyje respondentų buvo prašoma pateikti informaciją apie bendrus 

demografinius, šeimos socialinius ir ekonominius rodiklius, II dalyje užduoti klausimai apie vieną 

ikimokyklinio amžiaus  vaiką ir jam nutikusius sužalojimus namuose ar artimoje namų aplinkoje. 

III klausimyno dalį sudarė 29 klausimai apie tėvų/globėjų elgesį užtikrinant vaiko saugą namuose.  

Vertinant socialinę tėvų/globėjų padėtį, buvo klausiama apie gyvenamąją vietą 

(miestas/kaimas), išsilavinimą (nebaigtas vidurinis, vidurinis, spec. vidurinis, aukštesnysis, 

aukštasis), užimtumo statusą (bedarbis, studentas, dirbantis studentas, darbuotojas), šeiminę padėtį 

(nevedęs/netekėjusi, gyvena kartu ne santuokoje, vedęs/ištekėjusi, išsituokęs (-usi), pajamas, 

tenkančias vienam šeimos nariui per mėnesį (iki 300 LTL (86,89 EUR), 301–600 LTL (87,18–

173,77 EUR), 601–900 LTL (174,06–260,66 EUR), 901–1200 LTL (260,94–347,540 EUR), 1201–

1500 LTL (347,83–434,43 EUR), 1501–2000 LTL (434,72–579,24 EUR), 2001 LTL ir daugiau 

(579,53 EUR ir daugiau), būsto tipą (privatus, butas, nuomojamas) ir vaikų skaičių šeimoje. 

Atlikta statistinė analizė: aprašomoji statistika, Kolmogrovo ir Smirnovo testu (angl.  

Kolmogorov-Smirnov test) įvertintas tėvų ir vaikų amžiaus pasiskirstymas. Skaičiuotas taškinis 

paplitimo įvertis ir jo 95 proc. pasikliautinieji intervalai. Kategorinių duomenų analizei naudotas 

Pirsono Chi
2 

testas (angl. Pearson‘s chi square test), kai tikėtinų reikšmių buvo mažiau nei 5, 

taikytas Fisherio tikslusis metodas (angl. Fisher exact test). Rizikos ir apsauginiams veiksniams 

įvertinti skaičiuotas šansų santykis (OR) (angl. odds ratio), jo reikšmingumas vertintas pagal 

95 proc. pasikliautinius intervalus bei p reikšmę. Anketoje, vertindami rizikos veiksnius, 

tėvai/globėjai galėjo pasirinkti 3 galimus atsakymo variantus: „taip“, „ne“ „kartais“. Atsakymai, į 

kuriuos tėvai/globėjai atsakė „kartais“, buvo priskiriami prie „taip“ arba „ne“ atsakymų 

atsižvelgiant į tai, ar buvo klausiama apie apsauginį ar apie rizikos veiksnį. Pavyzdžiui, į klausimą 

„Ar Jūsų namuose cheminės medžiagos laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje?“ atsakymas 
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„kartais“ buvo paskiriamas prie „ne“, o į klausimą „Ar Jūsų vaikas žaidžia su itin smulkiais 

daiktais?“ atsakymas „kartais“ buvo priskiriamas prie „taip“.  

Duomenų suvedimui naudota EpiData 3.1 programinė įranga. Statistinei analizei atlikti 

naudoti IBM SPSS Statistics 19, WinPepi statistiniai paketai. Diagramų ir finansinės naštos 

apskaičiavimui naudotas Microsoft Excel 2010. Pasirinktas statistinis reikšmingumo lygmuo α = 

0,05. Skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p ≤ 0,05.  
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4. Rezultatai 

4.1. Respondentų charakteristika 

 

Respondentų amžiaus vidurkis – 32,83 metų (SN – 5,77). Jauniausias respondentas – 19 

metų, vyriausias – 68 metų. Pagal lytį respondentai pasiskirstė taip: 107 (10,2 proc.) respondentai 

buvo vyrai, 934 (89,2 proc.) – moterys. 6 (0,6 proc.) respondentai savo lyties nenurodė. 

Atsižvelgiant į teritoriją, daugiausia respondentų buvo iš Šakių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro aptarnaujamos teritorijos – 89 (8,5 proc.). Detalesni duomenys apie respondentų 

gyvenamąją vietą pateikiami 6 lentelėje.  

 

6 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją teritoriją 

aptarnaujančius savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. 

Nr. Visuomenės sveikatos biuras Absoliutus 

skaičius  

Procentas  

1. Šakių rajono savivaldybės VSB 89 8,5 

2. Kauno rajono savivaldybės VSB 72 6,9 

3. Kėdainių rajono savivaldybės VSB 63 6 

4. Klaipėdos rajono savivaldybės VSB 59 5,6 

5. Mažeikių rajono savivaldybės VSB 58 5,5 

6. Plungės rajono savivaldybės VSB 57 5,4 

7. Telšių rajono savivaldybės VSB 55 5,3 

8. Utenos rajono savivaldybės VSB 53 5,1 

9. Radviliškio rajono savivaldybės VSB 50 4,8 

10. Panevėžio rajono savivaldybės VSB 50 4,8 

11. Rokiškio rajono savivaldybės VSB 49 4,7 

12. Ukmergės rajono savivaldybės VSB 46 4,4 

13. Šilutės rajono savivaldybės VSB 45 4,3 

14. Pasvalio rajono savivaldybės VSB 45 4,3 

15. Prienų rajono savivaldybės VSB 38 3,6 

16. Alytaus rajono savivaldybės VSB 37 3,5 

17. Kelmės rajono savivaldybės VSB 36 3,4 

18. Kaišiadorių rajono savivaldybės VSB 35 3,3 
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Nr. Visuomenės sveikatos biuras Absoliutus 

skaičius  

Procentas  

19. Raseinių rajono savivaldybės VSB 33 3,2 

20. Pakruojo rajono savivaldybės VSB 30 2,9 

21. Varėnos rajono savivaldybės VSB 21 2 

22. Švenčionių rajono savivaldybės VSB 15 1,4 

23.  Lazdijų rajono savivaldybės VSB 11 1,1 

 

790 (75,5 proc.) tyrimo dalyvių gyveno mieste/miestelyje, 254 (24,3 proc.) – 

kaime/vienkiemyje, 3 (0,3 proc.) nenurodė savo gyvenamosios vietos. Respondentų pasiskirstymas 

pagal išsilavinimą neproporcingas. 

Daugiausia tyrimo dalyvių turėjo aukštąjį išsilavinimą – 548 (52,3 proc.). 1 

respondentas (0,1 proc.) nepateikė duomenų apie savo išsilavinimą. Detalus respondentų 

pasiskirstymas pagal išsilavinimą pateikiamas 7 lentelėje.  

 

7 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą  

Nr.  Išsilavinimas Absoliutus 

skaičius 

Procentas 

1. Aukštasis (universitetinis, 

koleginis) 

548 52,3 

2. Aukštesnysis 169 16,1 

3. Specialusis vidurinis 

(profesinis) 

172 16,4 

4. Vidurinis 113 10,8 

5. Nebaigtas vidurinis 40 3,8 

6. Kita (nebaigtas aukštasis, 

pagrindinis, pradinis, 

nebaigtas profesinis) 

4 0,4 

 

 

Pagal socialinę padėtį respondentai pasiskirstė taip: 879 (83,7 proc.) buvo darbuotojai, 

122 (11,7 proc.) bedarbiai, 28 (2,7 proc.) dirbantys studentai,  19 (1,8 proc.) studentai, 2 (0,2 proc.) 

respondentai  nenurodė savo socialinės padėties.  
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Šeiminės padėties atžvilgiu daugiausia respondentų buvo vedusių/ištekėjusių – 827 

(79,0 proc.), 118 (11,3 proc.) respondentų gyveno kartu ne santuokoje, 60 (5,7 proc.) buvo 

išsituokę, 39 (3,7 proc.) – nevedę/netekėjusios. 3 (0,3 proc.) respondentai nenurodė savo šeiminės 

padėties. 

Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui per 

mėnesį, pateikiamas 8 lentelėje. 24 (2,3 proc.) tyrimo dalyviai savo pajamų nenurodė.  

 

8 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas, tenkančias vienam šeimos 

nariui per mėnesį. 

Nr. Šeimos 

pajamos, 

LTL 

Šeimos 

pajamos,  

EUR 

Absoliutus 

skaičius  

Procentas 

1. Iki 300 86,89 87 8,3 

2. 301–600 87,18–173,77 306 29,9 

3. 601–900 174,06–260,66 282 26,9 

4. 901–1200 260,94–347,54 166 15,9 

5. 1201–1500 347,83–434,43 57 5,4 

6. 1501–2000 434,72–579,24 74 7,1 

7. 2001 ir 

daugiau 

579,53 ir 

daugiau 

51 4,9 

 

Daugiausia tyrimo dalyvių gyveno privačiuose namuose (490 (46,8 proc.) ir butuose 

(445 (42,5 proc.). 99 (9,5 proc.) tyrimo dalyviai būstą nuomojosi, 10 (1 proc.) nurodė kitą būsto tipą 

(pas senelius, sodyboje). 3 (0,3 proc.) tyrimo dalyviai nenurodė gyvenamojo būsto tipo. 

Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal šeimoje augančių vaikų skaičių pateikiamas 9 

lentelėje. 4 (0,4 proc.) respondentai nenurodė šeimoje augančių vaikų skaičiaus.  

 

9 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal šeimoje augančių vaikų skaičių.  

Vaikų skaičius 

šeimoje 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 

1 397 37,9 

2 516 49,3 

3 109 10,4 
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Vaikų skaičius 

šeimoje 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 

4 16 1,5 

5 4 0,4 

6 1 0,1 

 

Tėvai/globėjai anketoje pateikė atsakymus apie vaikus iki 5 metų. Tiriamųjų amžius 

pasiskirstė netolygiai, vidurkis – 4,09 metų,  mediana – 4 (SN – 0,97). Jauniausias tiriamasis 

neturėjo 1 metų, vyriausias buvo 5 metų. Daugiausia į tyrimo imtį pateko 5 metų amžiaus vaikai. 

Tiriamieji, kurių amžius nebuvo nurodytas, į tyrimą nebuvo įtraukiami. Detalesnis tiriamųjų 

pasiskirstymas pagal amžių pateikiamas 10 lentelėje.  

 

10 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių. 

Nr. Amžius 

(metai) 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 

1. 0 1 0,1 

2. 1 4 0,4 

3. 2 68 6,5 

4. 3 211 20,2 

5. 4 311 29,7 

6. 5 452 43,2 

 

Pagal lytį vaikai pasiskirstė beveik tolygiai: 541 (51,7 proc.) mergaitė ir 495 

(47,3 proc.) berniukai. 11 (1,1 proc.) vaikų lytis nebuvo nurodyta.  

4.2. Sužalojimų paplitimas 

 

Pagal tėvų/globėjų pateiktą informaciją apie vaikus iki 5 metų amžiaus nustatyta, kad 

sužalojimus namuose patyrė 64,3 proc. vaikų; 95 % PI [61,3–67,1]; n=1047.  

Sužalojimų paplitimas tarp berniukų ir mergaičių panašus (66,9 proc.; 95 % PI [62,8–

70,7], ir 62,6 proc.; 95 % PI [58,2–66,7] atitinkamai);  p=0,148.  

Palyginus sužalojimų paplitimą pagal vaikų amžių statistiškai reikšmingų skirtumų taip 

pat nenustatyta; Fišerio Chi
2 
= 6,82, p=0,201. Detalūs sužalojimų paplitimo kiekvienoje amžiaus 

grupėje duomenys pateikiami 11 lentelėje. 
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11 lentelė. Sužalojimų paplitimas tarp skirtingo amžiaus vaikų.  

Vaikų amžius 

(metai) 

N % 95 % PI 

0 - - - 

1 2 50 [6,8–93,2] 

2 39 57,4 [45,4–68,7] 

3 136 64,8 [58,1–71] 

4 212 68,8 [63,5–73,8] 

5 284 63 [58,4–67,3] 

 

Vaikų sužalojimų namuose paplitimas, atsižvelgiant į tėvų/globėjų amžių, statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė; Fišerio Chi
2
=0,88, p=0,84. Vaikų sužalojimų paplitimas pagal tėvų/globėjų 

amžiaus grupes pateikiamas 12 lentelėje.  

 

12 lentelė. Vaikų sužalojimų namuose pasiskirstymas pagal tėvų/globėjų amžiaus 

grupes. 

Tėvų/globėjų 

amžiaus grupė 

(metai) 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Iki 30 metų 252 64,1 [59,3–68,8] 

31–40 metų 351 64,4 [60,3–68,3] 

41–50 metų 57 66,3 [55,8–75,6] 

51 ir daugiau metų  10 76,9 [46,2–95] 

 

Socialinių veiksnių analizė parodė, kad sužalojimus vienodai dažnai patiria 

mieste/miestelyje ir kaime/vienkiemyje gyvenantys vaikai – 64,3 proc.; 95 % PI [60,9–67,6]) ir 

65,4 proc.; 95 % PI [59,3–71] atitinkamai (Pirsono Chi
2
=0,88, lls – 1, p=0,767). 

 Pagal tėvų/globėjų išsilavinimą nustatyta, kad aukštesnį išsilavinimą turinčių 

tėvų/globėjų vaikai sužalojimus patiria dažniau (Pirsono Chi
2
=16,55, lls – 4; p=0,002). Pastebima 

tendencija, kad kuo aukštesnis tėvų/globėjų išsilavinimas, tuo dažniau vaikai patiria sužalojimus. 

Detalesnė informacija pateikiama 13 lentelėje.  
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13 lentelė. Sužalojimų pasiskirstymas pagal tėvų/globėjų išsilavinimą.  

Išsilavinimas Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Aukštasis 374 68,4 [64,4–72,2] 

Aukštesnysis 101 60,1 [52,5–67,3] 

Specialusis 

vidurinis 

(profesinis) 

109 63,7 [56,3–70,7] 

Vidurinis 56 50,5 [41,2–59,7] 

Nebaigtas vidurinis 30 75,0 [60–86,6] 

 

Analizuojant duomenis pagal tėvų/globėjų užimtumo statusą, statistiškai reikšmingų 

skirtumų nenustatyta. Iš visų studentų tėvų/globėjų vaikų sužalojimus patyrė 78,9 proc. vaikų; 

95 % PI [56,7–92,9], darbuotojų – 64,9 proc. vaikų; 95%PI [56,7–92,9], dirbančių studentų – 

60 proc. vaikų; 95%PI [40,2–77,6], bedarbių – 62,2 proc. vaikų; 95% PI [53,2–70,6]. Statistiškai 

reikšmingų skirtumų nenustatyta (Pirsono Chi
2
=2,15, lls – 3, p=0,543). 

Pagal tėvų/globėjų šeiminę padėtį skirtumų tarp sužalojimų paplitimo nenustatyta. 

Sužalojimus patyrė 69,2 proc. (95%PI [53,6–82,1]) nevedusių/netekėjusių tėvų/globėjų vaikų, 

65,8 proc. (95%PI [56,9–74]) gyvenančių kartu ne santuokoje tėvų/globėjų vaikų, 64,5 proc. 

(95%PI [61,2–67,7]) vedusių/ištekėjusių tėvų/globėjų vaikų, 63,3 proc. (95%PI [50,6–74,8]) 

išsituokusių tėvų/globėjų vaikų (Pirsono Chi
2
=0,473, lls – 3, p=0,925).   

Skirtingo tipo būstuose gyvenančių vaikų sužalojimų paplitimas statistiškai reikšmingai 

nesiskyrė. Iš privačiuose namuose gyvenančių vaikų sužalojimus patyrė – 64,8 proc. vaikų; 95%PI 

[60,5–69], butuose – 64,4 proc. vaikų; 95%PI [60–68,8], nuomojamame būste – 63,6 proc. vaikų; 

95%PI [53,8–72,7] (Pirsono Chi
2
=0,972, lls – 2, p=0,972).  

Sužalojimų namuose paplitimas tarp skirtingas pajamas gaunančių šeimų statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė. Itin mažas pajamas gaunančiose šeimose, kur vienam šeimos nariui per 

mėnesį tenkančios pajamos siekė iki 300 LTL (86,89 EUR), sužalojimus patyrė 57,6 proc. vaikų; 

95%PI [47-67,8]. Vidutines pajamas (301–900 LTL (87,2–260,7 EUR) gaunančiose šeimose – 

65,6 proc.; 95%PI [47–67,8]), o dideles pajamas gaunančiose (901 LTL ir daugiau (261 EUR ir 

daugiau) – 64,5 proc.; 95%PI [59,3-69,4] (Pirsono Chi
2
=2,08, lls – 2, p=0,353). 
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Atliekant tyrimą vertinta priklausomybė tarp sužalojimų ir šeimoje augančių vaikų 

skaičiaus. Statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta (Fisherio Chi
2
=8,4, p=0,107). Detalesnė 

informacija pateikiama 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. Sužalojimų pasiskirstymas pagal šeimoje augančių vaikų skaičių. 

Šeimoje augančių 

vaikų skaičius 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95%PI 

1 238 60,4 [55,1–65,2] 

2 343 66,7 [62,6–70,7] 

3 71 65,1 [55,8–73,6] 

4 14 87,5 [64,5–97,9] 

5 3 75,0 [24,2–98,8] 

 

4.3. Sužalojimų pobūdis 

 

Dažniausi sužalojimai tarp vaikų iki 5 metų buvo kritimas (59,6 proc.), 

įsipjovimas/įsidūrimas (41,2 proc.), nudegimas/nusiplikinimas (24,7 proc.), užspringimas/dusimas 

(15,5 proc.). Detalesnė informacija pateikiama 15 lentelėje.  

 

15 lentelė. Sužalojimų pasiskirstymas pagal pobūdį.  

Nr. Sužalojimas Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95% PI 

1. Kritimas 402 59,6 [55,8–63,2] 

2. Įsipjovimas/įsidūrimas 278 41,2 [37,5–44,9] 

3. Nudegimas/nusiplikinimas 167 24,7 [21,5–28] 

4. Užspringimas/dusimas 105 15,5 [13–18,4] 

5. Naminio gyvūno sužalojimas 63 9,3 [7,3–11,7] 

6. Kiti sužalojimai 53 8,3 [6,3–10,6] 

7. Kaulo lūžis 47 7,0 [5,2–9,1] 

8. Skendimas 44 6,5 [4,8–8,5] 

9. Apsinuodijimas 34 5,0 [3,6–6,9] 

10. Elektros trauma 10 1,5 [0,8–2,6] 
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Kaip kitus vaikams nutikusius sužalojimus tėvai/globėjai įvardino šiuos: vabzdžio 

įkandimas, įvairūs susitrenkimai ir nukritimai, pirštų prisivėrimas, kvepalų prisipurškimas į akis, 

įvairūs prasiskėlimai, nuskilę ar išmušti dantys, nuodingas augalų poveikis, nubrozdinimai ir pan.  

Lyginant skirtingų sužalojimų paplitimą pagal lytį, statistiškai reikšmingų skirtumų 

nenustatyta. Detalesnė informacija pateikiama 16 lentelėje.  

 

16 lentelė. Skirtingo pobūdžio sužalojimų pasiskirstymas pagal vaikų lytį. 

Sužalojimas 

Paplitimas 

Chi
2
 p  

Berniukai 

(abs. sk. ir 

proc.) 

Mergaitės 

(abs. sk. ir 

proc.) 

Kritimas 222 (61,5 %) 180 (58,3 %) 0,730 0,393 

Įsipjovimas/įsidūrimas 157 (43,5 %) 118 (38,2 %) 1,935 0,164 

Nudegimas/nusiplikinimas 87 (24,0 %) 78 (25,2 %) 0,115 0,735 

Užspringimas/dusimas 61 (16,9 %) 43 (13,9 %) 1,096 0,295 

Naminio gyvūno 

sužalojimas 

32 (8,8 %) 31 (10,1 %) 0,308 0,579 

Kaulo lūžis 30 (8,3 %) 16 (5,2 %) 2,519 0,112 

Skendimas 23 (6,4 %) 21 (6,8 %) 0,059 0,809 

Apsinuodijimas 20 (5,5 %) 13 (4,2 %) 0,619 0,431 

Elektros trauma 7 (1,9 %) 3 (1,0 %) - 0,355* 

* Fišerio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Lyginant sužalojimų paplitimą skirtingose vaikų amžiaus grupėse, statistiškai 

reikšmingai dažniau įsipjovimą/įsidūrimą patyrė 4–5 metų vaikai nei vaikai iki 3 metų (29,9 proc.; 

95 % PI [23,5–37] ir 45,2 proc.; 95 % PI [40,8–49,6] atitinkamai) (Pirsono Chi
2
=12,516, lls – 1,  

p<0,0001. Kaulo lūžius taip pat dažniau patyrė 4–5 metų vaikai (3,4 proc.; 95 % PI [1,4–6]) nei 

vaikai iki 3 metų (4–5 proc.; 95 % PI [6,1–10,9]) (Pirsono Chi
2
=4,752, lls – 1, p=0,029). Daugiau 

informacijos pateikiama 18 lentelėje.  
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17 lentelė. Skirtingo pobūdžio sužalojimų  pasiskirstymas pagal amžių.  

Sužalojimas 

Amžiaus grupė (metai) 

Chi
2 

p  
Iki 3 metų 

(abs. sk. ir 

proc.) 

4–5 metų 

(abs. sk. ir proc.) 

Kritimas 107 (60,5 %) 295 (59,2 %) 0,080 0,777 

Įsipjovimas/įsidūrimas 53 (29,9 %) 225 (45,2 %) 12,516 <0,0001 

Nudegimas/nusiplikinimas 40 (22,6 %) 127 (25,4 %) 0,552 0,458 

Užspringimas/dusimas 31 (17,5 %) 74 (14,8 %) 0,718 0,397 

Naminio gyvūno sužalojimas 17 (9,6 %) 46 (9,3 %) 0,019 0,891 

Kaulo lūžis 6 (3,4 %) 41 (8,2 %) 4,752 0,029 

Skendimas 10 (5,6 %) 34 (6,8 %) 0,297 0,586 

Apsinuodijimas 9 (5,1 %) 25 (5,0 %) 0,002 0,969 

Elektros trauma 3 (1,7 %) 7 (1,4%) - 0,784* 

* Fisherio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Tiek mieste/miestelyje, tiek kaime/vienkiemyje gyvenančių vaikų sužalojimų paplitimas 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Daugiau informacijos pateikiama 18 lentelėje.  

 

18 lentelė. Skirtingų sužalojimų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą.  

Sužalojimas 

Gyvenamoji vieta 

Chi
2 

p  Miestas 

(abs. sk. ir proc.) 

Kaimas 

(abs. sk. ir proc.) 

Kritimas 304 (59,8 %) 97 (58,8 %) 0,058 0,810 

Įsipjovimas/įsidūrimas 203 (40,0 %) 74 (44,8 %) 1,229 0,268 

Nudegimas/nusiplikinimas 129 (25,3 %) 37 (22,3 %) 0,630 0,427 

Užspringimas/dusimas 77 (15,1 %) 27 (16,4 %) 0,146 0,703 

Naminio gyvūno sužalojimas 43 (8,5 %) 19 (11,5 %) 1,368 0,242 

Kaulo lūžis 31 (6,1 %) 16 (9,7 %) 2,456 0,117 

Skendimas 30 (5,9 %) 14 (8,5 %) 1,356 0,244 

Apsinuodijimas 28 (5,5 %) 5 (3,0 %) 1,679 0,195 

Elektros trauma 7 (1,4 %) 3 (1,8 %) - 0,685* 

* Fisherio tiksliojo metodo p reikšmė 
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Tarp sužalojimų ir tėvų/globėjų išsilavinimo ryšio nerasta. Daugiau informacijos 

pateikiama 19 lentelėje.  

 

19 lentelė. Skirtingų sužalojimų pasiskirstymas pagal tėvų/globėjų išsilavinimą. 

Sužalojimas 

Tėvų/globėjų išsilavinimas 

Chi
2 

p  
Aukštasis 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Aukštesny-

sis (abs. sk. 

ir proc.) 

Spec. 

vidurinis 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Vidurinis 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Nebaig-

tas 

vidurinis 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Kritimas 
250 (66,5 

%) 

55 

(54,5 %) 

54 

(49,5 %) 

25 

(43,9 %) 

16 

(55,2 %) 
19,190 <0,001 

Įsipjovimas/ 

įsidūrimas 

141 

(37,5 %) 

51 

(50,5 %) 

47 

(43,1 %) 

28 

(49,1 %) 

11 

(37,9 %) 
7,480 0,113 

Nudegimas/ 

nusiplikinimas 

96 

(25,5 %) 

21 

(20,6 %) 

22 

(20,2 %) 

18 

(31,5 %) 

10 

(33,3 %) 
4,903 0,297 

Užspringimas/ 

dusimas 

56 

(14,9 %) 

15 

(14,7 %) 

23 

(21,1 %) 

8 

(14 %) 

2 

(6,9 %) 
- 0,382* 

Naminio 

gyvūno 

sužalojimas 

32 

(8,5%) 

8 

(7,9 %) 

10 

(9,2 %) 

6 

(10,5 %) 

7 

(24,1 %) 
- 0,133* 

Kaulo lūžis 
24 

(6,4 %) 

10 

(9,9 %) 

8 

(7,3 %) 

3 

(5,3 %) 

1 

(3,4 %) 
- 0,727* 

Skendimas 
21 

(5,6 %) 

7 

(6,9 %) 

11 

(10,1 %) 

4 

(7 %) 

1 

(3,6 %) 
- 0,531* 

Apsinuodijima

s 

17 

(4,5 %) 

7 

(6,9 %) 

4 

(3,7 %) 

3 

(5,3 %) 

3 

(5,3 %) 
- 0,581* 

Elektros 

trauma 

7 

(1,9 %) 

1 

(1 %) 

1 

(0,9 %) 
0 

1 

(3,4 %) 
- 0,702* 

* Fisherio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Analizuojant duomenis pagal tėvų/globėjų užimtumo statusą nustatyta, kad studentų 

vaikai kaulo lūžius patiria dažniau nei kitų užimtumo grupių tėvų/globėjų vaikai. Detali informacija 

pateikiama 20 lentelėje.  
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20 lentelė. Skirtingų sužalojimų pasiskirstymas pagal tėvų/globėjų užimtumą. 

Sužalojimas 

Tėvų/globėjų užimtumas 

Chi
2 

p 
Studentas 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Darbuotojas

(abs. sk. ir 

proc.) 

Dirbantis 

studentas 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Bedarbis 

(abs. sk. 

ir proc.) 

Kritimas 
5 

(33,3 %) 

340 

(60,1 %) 

11 

(64,7 %) 

46 

(60,5 %) 
4,533 0,209 

Įsipjovimas/ 

įsidūrimas 

6 

(40 %) 

241 

(42,6 %) 

4 

(26,7 %) 

27 

(35,5 %) 
- 0,287* 

Nudegimas/ 

nusiplikinimas 

6 

(40 %) 

139 

(24,5 %) 

3 

(17,6 %) 

19 

(24,7 %) 
- 0,509* 

Užspringimas/ 

dusimas 

2 

(13,3 %) 

90 

(15,9 %) 

6 

(35,3 %) 

7 

(9,1 %) 
- 0,056* 

Naminio gyvūno 

sužalojimas 

3 

(20 %) 

51 

(9 %) 

1 

(5,9 %) 

8 

(10,4 %) 
- 0,422* 

Kaulo lūžis 
3 

(20 %) 

38 

(6,7 %) 

3 

(17,6 %) 

3 

(3,9 %) 
- 0,038* 

Skendimas 
2 

(13,3 %) 

37 

(6,5 %) 

1 

(5,9 %) 

4 

(5,2 %) 
- 0,554* 

Apsinuodijimas 
1 

(6,7 %) 

27 

(4,8 %) 

1 

(5,9 %) 

5 

(6,5 %) 
- 0,586* 

Elektros trauma 0 
9 

(1,6 %) 

1 

(5,9 %) 
0 - 0,327* 

* Fisherio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Analizuojant skirtingų sužalojimų paplitimą pagal šeiminę padėtį, tėvai/globėjai 

suskirstyti į 2 grupes. Į pirmąja grupę pateko tie tėvai/globėjai, kurie buvo susituokę arba gyveno 

kartu ne santuokoje. Antrajai grupei priskirti tie respondentai, kurie nebuvo susituokę ar buvo 

išsituokę. Nagrinėjant sužalojimų paplitimo skirtumus tarp šių grupių nustatyta, kad 

užspringimo/dusimo atvejai dažniau nutinka nesusituokusių/išsituokusių tėvų/globėjų vaikams 

(26,2 proc.; 95 % PI [11,8–17,36]) nei susituokusių ar gyvenančių kartu ne santuokoje tėvų/globėjų 
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vaikams (14,4 proc.; 95 % PI [16,6–37,8]) (Pirsono Chi
2
=6,184, lls – 1, p=0,013). Toks skirtumas 

nustatytas ir dėl naminių gyvūnų sukeltų sužalojimų. Iš visų nesusituokusių/išsituokusių 

tėvų/globėjų vaikų gyvūnų sukeltus sužalojimus patyrė 8,5 proc.; 95 % PI [6,5–11], o susituokusių 

ar gyvenančių kartu ne santuokoje tėvų/globėjų vaikų – 16,9 proc.; 95 % PI [9,2–27,5] (Pirsono 

Chi
2
=4,873, lls – 1, p=0,027). Daugiau informacijos pateikiama 21 lentelėje.  

 

21 lentelė.  Sužalojimų pasiskirstymas pagal susituokusių/gyvenančių kartu tėvų/ 

globėjų ir nesusituokusių/išsituokusių tėvų/globėjų grupes. 

Sužalojimas 

Tėvų/globėjų šeiminė padėtis 

Chi
2 

p  

Susituokę/gyvena 

kartu ne 

santuokoje 

(abs. sk. ir proc.) 

Nesusituokę/išsituokę 

(abs. sk. ir proc.) 

Kritimas 357 (58,5 %) 45 (69,2 %) 2,795 0,095 

Įsipjovimas/įsidūrimas 251 (41,1 %) 27 (41,5 %) 0,004 0,951 

Nudegimas/nusiplikinimas 148 (24,2 %) 19 (29,2 %) 0,806 0,369 

Užspringimas/dusimas 88 (14,4 %) 17 (26,2 %) 6,184 0,013 

Naminio gyvūno sužalojimas 52 (8,5 %) 11 (16,9 %) 4,873 0,027 

Kaulo lūžis 44 (7,2 %) 3 (4,6 %) - 0,609* 

Skendimas 39 (6,4 %) 5 (7,7 %) - 0,602* 

Apsinuodijimas 31 (5,1 %) 3 (4,6 %) - 1,000* 

Elektros trauma 8 (1,2 %) 2 (0,3 %) - 0,249* 

* Fišerio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Analizuojant sužalojimų skirtumus pagal šeimos pajamas, statistiškai reikšmingų 

skirtumų nenustatyta. Detalesnė informacija pateikiama 22 lentelėje.  
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22 lentelė. Skirtingų sužalojimų pasiskirstymas pagal šeimos pajamas. 

Sužalojimas 

Šeimos pajamos 

Chi
2 

p  

Iki 300 LTL 

 (iki 86,89 

EUR) 

(abs. sk. ir 

proc.) 

301–900 LTL  

(87,2–260,7 

EUR) 

(abs. sk. ir proc.) 

901 LTL ir 

daugiau 

(261 EUR ir 

daugiau) 

(abs. sk. ir proc.) 

Kritimas 23 (47,9 %) 239 (59,5 %) 140 (62,2 %) 3,366 0,186 

Įsipjovimas/ 

įsidūrimas 
24 (50 %) 161 (40 %) 93 (41,3 %) 1,756 0,416 

Nudegimas/ 

nusiplikinimas 
12 (24,5 %) 96 (23,9 %) 59 (26,1 %) 0,387 0,824 

Užspringimas/ 

dusimas 
3 (6,3 %) 63 (15,7 %) 39 (17,3 %) - 0,148* 

Naminio 

gyvūno 

sužalojimas 

8 (16,7 %) 38 (9,5 %) 17 (7,6) - 0,143* 

Kaulo lūžis 5 (10,4 %) 28 (7 %) 14 (6,2 %) - 0,585 

Skendimas 1 (2,1 %) 30 (7,5 %) 13 (5,8 %) - 0,365* 

Apsinuodijimas 2 (4,1 %) 20 (5,0 %) 12 (5,3 %) - 0,961* 

Elektros 

trauma 
2 (4,2 %) 7 (1,7 %) 1 (0,4 %) - 0,097* 

* Fisherio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Vertinant sužalojimų paplitimo skirtumus tarp skirtingų tipų būstuose gyvenančių vaikų 

grupes, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Daugiau informacijos pateikiama 23 lentelėje. 
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23 lentelė. Skirtingų sužalojimų pasiskirstymas pagal būsto tipą. 

Sužalojimas 

Būsto tipas 

Chi
2 

p  

Privatus 

namas  

(abs. sk. ir 

proc.) 

Butas 

 (abs. sk. ir 

proc.) 

Nuomojamas 

būstas  

(abs. sk. ir 

proc.) 

Kritimas 194 (61,4 %) 163 (56,6 %) 37 (59,7 %) 1,442 0,486 

Įsipjovimas/ 

įsidūrimas 
132 (41,8 %) 120 (41,7 %) 

24 (38,7 %) 0,211 0,900 

Nudegimas/ 

nusiplikinimas 
71 (22,4 %) 75 (26,0 %) 

20 (31,7 %) 2,844 0,241 

Užspringimas/ 

dusimas 
49 (15,5 %) 45 (15,6 %) 

11 (17,5 %) 0,156 0,925 

Naminio 

gyvūno 

sužalojimas 

29 (9,2 %) 29 (10,1 %) 

5 (7,9 %) 0,354 0,838 

Kaulo lūžis 25 (7,9 %) 16 (5,6 %) 6 (9,7 %) 2,008 0,366 

Skendimas 19 (6,0 %) 20 (6,9 %) 5 (7,9 %) 0,403 0,818 

Apsinuodijimas 17 (5,4 %) 14 (4,9 %) 3 (4,8 %) - 0,964* 

Elektros 

trauma 
3 (0,9 %) 5 (1,7 %) 

1 (1,6 %) - 0,521* 

* Fisherio tiksliojo metodo p reikšmė 

 

Vertinant pagal šeimoje augančių vaikų skaičių, įsipjauti/įsidurti dažniau buvo linkę 

vaikai, augantys šeimose, kuriose yra du vaikai (44,9 proc; Pirsono Chi
2
=5,996, p=0,05). Kitų 

sužalojimų paplitimas, atsižvelgiant į vaikų skaičių, statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Daugiau 

rezultatų pateikiama 24 lentelėje.  
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24 lentelė. Skirtingų sužalojimų pasiskirstymas pagal šeimoje augančių vaikų 

skaičių.  

Sužalojimas 

Šeimoje augančių vaikų skaičius 

Chi
2 

p  
1 

(abs. sk. ir 

proc.) 

2 

 (abs. sk. ir 

proc.) 

3 ir daugiau 

(abs. sk. ir 

proc.) 

Kritimas 146 (60,8 %) 197 (57,4 %) 57 (64 %) 1,547 0,461 

Įsipjovimas/ 

įsidūrimas 
84 (35 %) 154 (44,9 %) 

39 (43,8 %) 
5,996 0,050 

Nudegimas/ 

nusiplikinimas 
63 (26,1 %) 88 (25,6 %) 

16 (18 %) 
2,568 0,277 

Užspringimas/ 

dusimas 
41 (17 %) 48 (14 %) 

16 (18 %) 
1,419 0,492 

Naminio 

gyvūno 

sužalojimas 

28 (11,6 %) 28 (8,2 %) 

7 (8,0 %) 

2,229 0,328 

Kaulo lūžis 13 (5,4 %) 29 (8,5 %) 5 (5,6 %) 2,334 0,311 

Skendimas 17 (7,1 %) 22 (6,4 %) 5 (5,6 %) 0,234 0,890 

Apsinuodijimas 13 (5,4 %) 15 (4,4 %) 6 (6,7 %) 0,918 0,632 

Elektros 

trauma 
2 (0,8 %) 6 (1,7 %) 

2 (2,2 %) 
1,455 0,444 

 

4.4. Detali sužalojimų analizė  

4.4.1. Kritimas 

 

Kritimai buvo dažniausias vaikų iki 5 metų amžiaus  patiriamas sužalojimas (59,6 proc. 

atvejų). Dažniausiai vaikai nukrisdavo kambaryje (38,6 proc.; 95 % PI [34,7–44,4]) ir 

kieme/žaidimų aikštelėje (34,3 proc.; 95 % PI [29,7–39,1]). Kaip kitą kritimų vietą tėvai/globėjai 

įvardijo balkoną (2 atvejai). Detalesnė informacija apie kritimų vietą pateikiama 25 lentelėje.  
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25 lentelė. Kritimų pasiskirstymas pagal įvykio vietą. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Kambarys 153 39,4 [34,7–44,4] 

2. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
133 34,3 [29,7–39,1] 

3. Laiptai 58 14,9 [11,7–18,8] 

4. Virtuvė 34 8,8 [6,2–11,9] 

5. Vonios kambarys 7 1,8 [0,8–3,5] 

6. Ūkinis pastatas 3 0,8 [0,1–2,4] 

 

91,2 proc. (95 % PI [88,1–93,7]) kritimo atvejų vaikai buvo prižiūrimi suaugusiųjų. 

28,1 proc. (95 % PI [23,9–32,7]) prireikė gydytojo pagalbos, o 3,6 proc. (95 % PI [2–5,8]) vaikų, 

įvykus sužalojimui, teko praleisti bent vieną naktį ligoninėje. Neįgalumas dėl kritimo nebuvo 

nustatytas nė vienam vaikui.  

4.4.2. Įsipjovimas/įsidūrimas 

  

Įsipjovimas/įsidūrimas – antras pagal dažnumą vaikų patiriamas sužalojimas (41,2 proc. 

atvejų).  Daugiausia įsipjovimų/įsidūrimų įvyko virtuvėje 53,9 proc.; 95%PI [47,9–59,8]. Kaip kitas 

įvykio vietas tėvai/globėjai įvardijo: sodą (2 atvejai), daržą, pajūrį, pas senelius, prie ežero ir prie 

upės (po 1 atvejį). Daugiau informacijos pateikiama 26 lentelėje. 

 

26 lentelė. Įsipjovimų/įsidūrimų pasiskirstymas pagal vietą, kur įvyko sužalojimas. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Virtuvė 146 53,9 [47,9–59,8] 

2. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
71 26,2 [21,2–31,7] 

3. Kambarys 43 15,9 [11,9–20,6] 

4. Vonios kambarys 8 3,0 [1,4–5,5] 

5. Ūkinis pastatas 3 1,1 [0,2–3,2] 
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80,1 proc. (95 % PI [75,1–84,5]) atvejų vaikai buvo prižiūrimi suaugusiųjų. Gydytojo 

pagalbos prireikė 8,7 proc. (95 % PI [5,8–12,4]) vaikų. Praleisti bent vieną naktį ligoninėje dėl 

įsipjovimo/ įsidūrimo teko 0,4 proc. (95 % PI [0,02–1,8]) vaikų. Neįgalumas dėl įsipjovimo/ 

įsidūrimo nebuvo nustatytas nė vienam vaikui.  

4.4.3. Nudegimas/nusiplikinimas 

 

Trečias pagal dažnumą vaikų sužalojimas namuose buvo nudegimas/nusiplikinimas – 

24,7 proc. atvejų. Dažniausiai vaikai šį sužalojimą patyrė virtuvėje – 68,9 proc.; 95 % PI [61,5–

75,7]. Kaip kitas vietas, kur įvyko šis sužalojimas, respondentai nurodė: kapinėse prisilietus prie 

žvakės (1 atvejis), svetainėje prie židinio (1 atvejis). Daugiau informacijos pateikiama 27 lentelėje. 

 

27 lentelė. Nudegimų/nusiplikinimų pasiskirstymas pagal vietą, kur nutiko 

sužalojimas. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Virtuvė 111 68,9 [61,5–75,7] 

2. Kambarys 38 23,6 [17,5–30,6] 

3. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
8 5,0 [2,3–9,2] 

4. Vonios kambarys 2 1,2 [0,2–4] 

5. Laiptai 1 0,6 [0,03–3] 

6. Ūkinis pastatas 1 0,6 [0,03–3] 

 

95,8 proc. (95 % PI [91,8–98,1]) sužalojimų nutiko prižiūrint suaugusiesiems. Gydytojo 

pagalbos prireikė 31,3 proc. (95 % PI [24,6–38,7]), o bent vieną naktį ligoninėje teko praleisti 8 

proc. (95 % PI [4,5–13]) vaikų. Neįgalumo atvejų dėl nudegimo/nusiplikinimo nepasitaikė.  

 

4.4.4. Užspringimas/dusimas 

 

15,5 proc. sužalojimų sudarė užspringimas/dusimas. Tai buvo ketvirtas pagal dažnumą 

sužalojimas. Daugiausia šių sužalojimų įvyko kambaryje – 58,3 proc. (95 % PI [48,6–67,5]) ir 

virtuvėje – 33 proc. (95 % PI [24,5–42,5]). Kaip kitą sužalojimų vietą tėvai/globėjai įvardijo: 

lovelę, kieme esantį kubilą, automobilį – po 1 atvejį. Daugiau informacijos pateikiama 28 lentelėje. 
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28 lentelė. Užspringimų/dusimų pasiskirstymas pagal vietą, kur nutiko 

sužalojimas.  

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Kambarys 60 58,3 [48,6–67,5] 

2. Virtuvė 34 33,0 [24,5–42,5] 

3. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
8 7,8 [3,7–14,2] 

4. Vonios kambarys 1 1,0 [0,02–5,3] 

 

96,2 proc. (95 % PI [91,1–98,8]) atvejų vaikas buvo prižiūrimas suaugusiojo. 5,7 proc. 

(95 % PI [2,4–11,5]) atvejais prireikė gydytojo pagalbos, o 3,8 proc. (95 % PI [1,2–8,9]) atvejais 

teko praleisti bent vieną naktį ligoninėje. Neįgalumas dėl užspringimo/dusimo nebuvo nustatytas nė 

vienam vaikui.  

4.4.5. Naminio gyvūno sužalojimas 

 

Namuose auginamų gyvūnų sukelti sužalojimai sudarė 9,3 proc. visų sužalojimų atvejų. 

Dažniausiai gyvūnai vaikus sužalodavo kambaryje 60,7 proc. (95 % PI [48–72,3]) ir kieme/žaidimų 

aikštelėje – 27,9 proc. (95 % PI [17,7–40,1]). Kaip kitas įvykio vietas tėvai/globėjai nurodė: 

svečiuose, kaime, lovoje – po 1 atvejį. Daugiau informacijos pateikiama 29 lentelėje. 

 

29 lentelė. Naminių gyvūnų sukeltų sužalojimų pasiskirstymas pagal vietą, kur 

įvyko sužalojimas. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Kambarys 37 60,7 [48–72,3] 

2. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
17 27,9 [17,7–40,1] 

3. Virtuvė 5 8,2 [3,1–17,2] 

4. Vonios kambarys 1 1,6 [0,04–8,8] 

5. Ūkinis pastatas 1 1,6 [0,04–8,8] 
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82,5 proc. (95 % PI [71,7–90,5]) atvejų įvyko prižiūrint suaugusiajam. 7,9 proc. (95 % 

PI [3–16,7]) atvejais prireikė gydytojo pagalbos. Dėl šio sužalojimo bent vienos nakties ligoninėje 

neteko praleisti ir neįgalumas nebuvo suteiktas nė vienam vaikui. 52,4 proc. (95 % PI [40,1–64,5]) 

atvejais vaikus sužalojo šuo, 33,3 proc. (95 % PI [22,6–45,6]) atvejais katė, 9,5 proc. (95 % PI [3,9–

1,9]) graužikas. 4,8 proc. (95 % PI [1,2–12,4]) sužalojimų įvyko dėl žąsies, gaidžio ir šeško kaltės.  

4.4.6. Kaulo lūžis 

 

7 proc. visų sužalojimų namuose atvejų sudarė kaulų lūžiai. Daugiausia kaulų lūžių 

atvejų nutiko kieme/žaidimų aikštelėje – 60 proc.; 95 % PI [44,4–74,2]. Kaip kitas vietas, kur įvyko 

lūžiai tėvai/globėjai nurodė: pievoje prie namų, gamtoje, baseine, ant batuto – po 1 atvejį. Daugiau 

informacijos apie sužalojimų nutikimo vietą pateikiama 30 lentelėje. 

 

30 lentelė. Kaulų lūžių pasiskirstymas pagal vietą, kur įvyko sužalojimas. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
24 60,0 [44,4-74,2] 

2. Kambarys 9 22,5 [11,6-37,3] 

3. Virtuvė 3 7,5 [1,6-20,4] 

4. Laiptai 3 7,5 [1,6-20,4] 

5. Ūkinis pastatas 1 2,5 [0,1-11,7] 

 

76,1 proc. (95 % PI [62,2–86,7]) kaulų lūžių atvejais vaikai buvo prižiūrimi 

suaugusiųjų. 97,8 proc. (95 % PI [89,7–99,9]) atvejais prireikė gydytojo pagalbos, 15,6 proc. 

(95 % PI [7,1–28,4]) vaikų teko praleisti bent vieną naktį ligoninėje dėl šio įvykio. Tiriamiesiems 

lūžo rankos, pečių lanko, kojos ir kaukolės kaulai. Detalesnė informacija apie kaulų lūžių sritį 

pateikiama 31 lentelėje.  

 



53 

 

31 lentelė. Kaulų lūžių lokalizacija. 

Nr. Sritis 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Ranka 23 50,0 [35,8–64,2] 

2. Pečių lankas 11 23,9 [13,3–37,8] 

3. Koja 10 21,7 [11,6–35,3] 

4. Kaukolė 2 4,3 [0,5–14,8] 

 

Neįgalumo atvejų dėl šio sužalojimo nenustatyta.  

4.4.7. Skendimas 

 

6,5 proc. sužalojimų namuose atvejų sudarė skendimai. Vaikai skendo ežere, jūroje, 

tvenkinyje, upėje, kiemo baseine ir vonios kambaryje. Skendimų vietos pasiskirstymas pagal 

dažnumą pateikiamas 32 lentelėje.  

 

32 lentelė. Skendimų pasiskirstymas pagal vietą, kur nutiko įvykis. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Kiemo baseinas 11 26,8 [15–41,8] 

2. Ežeras 10 24,4 [13,1–39,2] 

3. Tvenkinys 7 17,7 [7,8–30,9] 

4. Upė/upelis 6 14,6 [6,2–28] 

5. Vonios kambarys 5 12,2 [4,6–25] 

6. Jūra 2 4,9 [0,6–16,5] 

 

93 proc. (95 % PI [82,2–98,2]) skendimų atvejų vaikus prižiūrėjo suaugusieji. Nė 

vienam skendusiajam neprireikė gydytojo pagalbos ar praleisti bent vieną naktį ligoninėje. 

Neįgalumo atvejų dėl šio sužalojimo taip pat nenustatyta.  

4.4.8. Apsinuodijimai 

 

5 proc. sužalojimus namuose patyrusių vaikų apsinuodijo. Šis sužalojimas dažniausiai 

įvyko kambaryje – 41,2 proc. (95 % PI [25,7–58,1]) atvejų. Kaip kitas vietas, kur įvyko 
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sužalojimas, respondentai įvardijo prieškambarį ir automobilį – po 1 atvejį. Daugiau informacijos 

apie šio sužalojimo nutikimo vietą pateikiama 33 lentelėje. 

 

33 lentelė. Apsinuodijimų pasiskirstymas pagal įvykio vietą.  

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Kambarys 14 41,2 [25,7–58,1] 

2. Virtuvė 8 23,5 [11,6–39,8] 

3. Vonios kambarys 5 14,7 [5,6–29,6] 

4. 
Kiemas/ 

žaidimų aikštelė 
4 11,8 [3,3–27,5] 

5. Laiptai 2 5,9 [0,7–19,7] 

6. Ūkinis pastatas 1 2,9 [0,7–15,3] 

 

85,7 proc. (95 % PI [71,1–94,6]) atvejų vaikai buvo prižiūrimi suaugusiųjų. 60 proc. 

(95 % PI [43,3–75,1]) atvejų prireikė gydytojo pagalbos, o 37,1 proc. (95 % PI [22,5–53,9]) atvejų 

teko praleisti bent vieną naktį ligoninėje. Neįgalumo atvejų dėl šio sužalojimo nenustatyta.  

4.4.9. Elektros trauma 

 

Elektros traumą patyrė 1,5 proc. susižalojusių vaikų. Sužalojimo nutikimo vieta 

pateikiama 34 lentelėje.  

 

34 lentelė. Elektros traumų pasiskirstymas pagal įvykio vietą. 

Nr. Vieta 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

1. Kambarys 6 66,7 [33,2–90,7] 

2. Virtuvė 2 22,2 [2,8–60] 

3. Vonios kambarys 1 11,1 [0,3–48,5] 

 

88,9 proc. (95 % PI [56,1–99,4]) atvejų vaikai buvo prižiūrimi suaugusiųjų. Nė vienam 

iš sužalotųjų neprireikė gydytojo pagalbos ir neteko praleisti nė vienos nakties ligoninėje. 

Neįgalumas dėl šio sužalojimo taip pat nebuvo suteiktas nė vienam vaikui.  
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4.5. Sužalojimų namuose priežastys ir tėvų/globėjų informacijos poreikis 

 

4.5.1. Sužalojimų namuose priežastys 

 

Sužalojimų namuose priežastys dažnai yra susijusios su tėvų elgesiu užtikrinant vaiko 

saugą namuose. Tyrimo metu buvo vertinti vaikų sužalojimų namuose rizikos ir apsauginiai 

veiksniai. Vertinant vaiko saugą namuose nustatyta, kad dažniausiai tėvų/globėjų naudojamos 

saugos namuose priemonės yra šios: vaistai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje, vaiko lovelė 

pritaikyta pagal amžių, vaikas miega atskiroje lovelėje, žiebtuvėliai bei cheminės medžiagos 

laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje (<80 proc. atvejų). Rečiausiai naudojamos saugos 

priemonės: minkštas pagrindas po vaikų žaidimo aikštele, įrengti dūmų detektoriai ar kita 

priešgaisrinės saugos įranga (<20 proc. atvejų). Daugiau informacijos pateikiama 35 lentelėje.  

 

35 lentelė. Tėvų/globėjų elgesys užtikrinant vaikų saugą namuose  

Nr. Apsauginis veiksnys 

Taip 

abs. sk. ir 

proc. 
95 % PI 

1. Vaistai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje 935 (89,6) [87,6–91,3] 

2. Vaiko lovelė pritaikyta pagal jo amžių 908(88,2) [86,1–90,0] 

3. Vaikas miega atskiroje lovelėje 880(84,5) [82,2–86,6] 

4. 
Žiebtuvėliai ir degtukai laikomi vaikams nepasiekiamoje 

vietoje 

858 (82,5) 
[80,1–84,7] 

5. 
Cheminės medžiagos laikomos vaikams nepasiekiamoje 

vietoje 

836 (80,3) 
[77,8–82,6] 

6. Perkamos prekės atitinka vaiko amžių 758 (72,8) [70,0–75,5] 

7. Saugi žaidimų aikštelė 699 (67,8) [64,9–70,6] 

8. Aštrūs daiktai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje 687 (66,0) [63,1–68,8] 

9. 
Elektros lizdai izoliuoti specialiais kištukais ar kitomis 

priemonėmis 

448 (43,0) 
[40,0–46,0] 

10. Langų atidarymas ribojamas kitomis priemonėmis 411(39,6) [36,7–42,6] 

11. 
Teikiama pirmenybė prekėms, pažymėtoms saugos standarto 

ženklu 
404 (38,8) [35,9–41,8] 
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Nr. Apsauginis veiksnys 

Taip 

abs. sk. ir 

proc. 
95 % PI 

12. 
Matomoje vietoje užrašytas arba įvestas į telefoną 

apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro numeris 

313 (30,2) 
[27,5–33,0] 

13. Languose įmontuoti langų atidarymo ribotuvai 290 (27,9) [25,2–30,7] 

14. Važinėdamas dviračiu vaikas dėvi šalmą 267 (27,6) [24,8–30,5] 

15. Yra apsauginės tvorelės 223 (22,1) [19,6–24,7] 

16. Įrengtas dūmų detektorius 202 (19,5) [17,2–22,0] 

17. Įrengta kita priešgaisrinės saugos įranga 179 (17,3) [15,1–19,8] 

18. Žaidimų aikštelėje paklotas minkštas pagrindas 147 (14,4) [12,4–16,7] 

  

Vertinant tėvų/globėjų rizikingą elgesį nustatyta, kad dažniausi rizikos veiksniai 

namuose yra namuose auginamas gyvūnas ir naudojama vaikštynė (>40 proc.), o rečiausiai 

tėvai/globėjai leidžia naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros ar vienam žaisti prie vandens 

telkinio (<3 proc.). Nemažai pasitaiko tokių tėvų/globėjų, kurių vaikai kartais žaidžia su itin 

smulkiais daiktais (25,1 proc.) ar vieni žaidžia kieme/žaidimų aikštelėje (18,6 proc.). Daugiau 

informacijos pateikiama 36 lentelėje.  

 

36 lentelė. Vaikų sužalojimų namuose rizikos veiksnių paplitimas.  

Nr.  Rizikos veiksnys 

Taip Kartais 

abs. 

sk. ir 

proc. 

95 % PI 

abs. 

sk. ir 

proc. 

95 % PI 

1. Namuose auginamas gyvūnas 
551 

(52,9) 
[49,8–55,9] 

2 

(0,2) 
[0,02–0,7] 

2. Naudoja/naudojo vaikštynę 
473 

(46,0) 
[43,0–49,1] 

43 

(4,2) 
[3,1–5,5] 

3. Vaikas žaidžia su itin smulkiais daiktais 
378 

(36,3) 
[33,5–39,3] 

261 

(25,1) 
[22,5–27,8] 

4. 
Leidžiama vienam žaisti kieme ar žaidimų 

aikštelėje 

324 

(31,1) 
[28,3–33,9] 

194 

(18,6) 
[16,3–21,1] 

5. Vaikas žaidžia su gyvūnais be suaugusiojo 301 [26,4–31,9] 104 [8,3–12,0] 
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Nr.  Rizikos veiksnys 

Taip Kartais 

abs. 

sk. ir 

proc. 

95 % PI 

abs. 

sk. ir 

proc. 

95 % PI 

priežiūros (29,1) (10,0) 

6. 
Paliekamas be priežiūros sėdintis valgymo 

kėdutėje 

113 

(11,3) 
[9,5–13,4] 

71 

(7,1) 
[5,7–8,9] 

7. Paliekamas maudytis vonioje be priežiūros 
86 

(8,2) 
[6,7–10,1] 

87 

(8,3) 
[6,8–10,1] 

8. 
Leidžiama naudotis virtuvės prietaisais be 

priežiūros 

22 

(2,1) 
[1,3–3,2] 

19 

(1,8) 
[1,1–2,8] 

9. 
Leidžiama vienam žaisti prie vandens 

telkinio 

13 

(1,2) 
[0,7–2,0] 

3 

(0,3) 
[0,1–0,8] 

 

4.5.2. Sužalojimų namuose rizikos veiksniai  

 

Įvertinti 32 galimi rizikos/apsauginiai veiksniai, turintys įtakos sužalojimams namuose. 

Nustatyta, kad tėvų/globėjų informuotumas ir aštrių daiktų laikymas vaikams nepasiekiamoje 

vietoje veikė kaip apsauginiai veiksniai, o auginamas namuose gyvūnas bei leidimas žaisti kieme, 

žaidimų aikštelėje, naudotis virtuvės prietaisais, žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros veikė 

kaip rizikos veiksniai. Rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimas pateikiamas 37 lentelėje.  

 

37 lentelė. Rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimas 

Nr. Rizikos/apsauginis veiksnys OR 95 % PI p 

1. Patirti bet kokį sužalojimą, jei tėvai/globėjai pirkdami 

prekes atsižvelgia į saugos standartą 

0,83 [0,64–1,08] 0,08 

2. Patirti bet kokį sužalojimą, jei tėvai/globėjai pirkdami 

prekes atsižvelgia į atitiktį vaiko amžiui 

0,78 [0,58–1,05] 0,50 

3. Patirti kritimą, jei vaikui leidžiama žaisti vienam 

kieme/žaidimų aikštelėje 

0,75 [0,55–1,02] 0,04 

4. Patirti kritimą, jei, tėvų/globėjų nuomone, žaidimų 

aikštelė yra saugi 

0,77 [0,55–1,07] 0,06 

5. Patirti kritimą, jei namuose įrengtos apsauginės tvorelės 0,89 [0,61–1,31] 0,28 
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Nr. Rizikos/apsauginis veiksnys OR 95 % PI p 

6. Patirti kritimą, jei yra/buvo naudojama vaikštynė 0,99 [0,73–1,40] 0,47 

7. Patirti kritimą, jei vaikas paliekamas valgymo kėdutėje be 

priežiūros 

1,3 [0,87–1,96] 0,1 

8. Įsipjauti/įsidurti, jei aštrūs daiktai laikomi vaikams 

nepasiekiamoje vietoje 

0,6 [0,46–0,80] 0,0001 

9. Įsipjauti/įsidurti, jei tėvai/globėjai leidžia kieme/žaidimų 

aikštelėje žaisti be suaugusiojo priežiūros 

1,92 [1,39–2,61] 0,0001 

10. Įsipjauti/įsidurti, jei, tėvų/globėjų nuomone, žaidimų 

aikštelė yra saugi 

1,05 [0,76–1,45] 0,39 

11. Įsipjauti/įsidurti, jei vaikas paliekamas valgymo kėdutėje 

vienas 

0,85 [0,57–1,27] 0,22 

12. Patirti nudegimą/nusiplikinimą, jei žiebtuvėliai ir 

degtukai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje 

1,04 [0,65–1,66] 0,44 

13. Patirti nudegimą/nusiplikinimą, jei tėvai/globėjai leidžia 

naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros 

2,17 [1,05–4,49] 0,02 

14. Patirti nudegimą/nusiplikinimą, jei vaikas paliekamas 

valgymo kėdutėje be priežiūros 

0,83 [0,47–1,46] 0,27 

15. Patirti nudegimą, jei namuose įrengtas dūmų detektorius 1,13 [0,73–1,73] 0,29 

16. Patirti nudegimą, jei namuose įrengta priešgaisrinės 

saugos įranga (išskyrus dūmų detektorius) 

1,24 [0,79–1,94] 0,17 

17. Dusti/užspringti, jei vaikas žaidžia su itin smulkiais 

daiktais 

1,03 [0,66–1,61] 0,45 

18. Dusti/užspringti, jei vaikas vienas paliekamas valgymo 

kėdutėje 

0,83 [047–1,46] 0,27 

19. Dusti, jei vaikas miega atskiroje lovelėje 0,96 [0,55–1,67] 0,43 

20. Dusti, jei vaiko lovelė pritaikyta pagal jo amžių 0,71 [0,39–1,30] 0,14 

21. Patirti gyvūno sužalojimą, jei namuose auginamas 

gyvūnas 

4,43 [2,27–8,65] <0,0001 

22. Patirti gyvūno sužalojimą, jei tėvai/globėjai leidžia žaisti 

su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros 

3,05 [1,77–5,29] <0,0001 

23. Patirti kaulo lūžį, jei tėvai/globėjai leidžia vaikui vienam 

žaisti kieme/žaidimų aikštelėje 

2,23 [1,17–4,25] 0,006 
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Nr. Rizikos/apsauginis veiksnys OR 95 % PI p 

24. Patirti kaulo lūžį, jei, tėvų/globėjų nuomone, žaidimų 

aikštelė yra saugi 

0,67 [0,37–1,23] 0,1 

25. Patirti kaulo lūžį, jei po žaidimų aikštele paklotas 

minkštas pagrindas 

0,85 [0,35–2,07] 0,38 

26. Patirti kaulo lūžį, jei namuose įrengtos apsauginės 

tvorelės 

1,1 [0,53–2,29] 0,39 

27. Skęsti, jei vaikas paliekamas maudytis vonioje be 

suaugusiojo priežiūros  

1,16 [0,54–2,49] 0,34 

28. Skęsti, jei vaikui leidžiama vienam žaisti prie vandens 

telkinio 

2,07 [0,25–17,21] 0,26 

29. Apsinuodyti, jei cheminės medžiagos laikomos vaikams 

nepasiekiamoje vietoje 

1,05 [0,45–2,46] 0,47 

30. Apsinuodyti, jei vaistai padėti vaikams nepasiekiamoje 

vietoje 

0,79 [0,3–2,1] 0,31 

31. Patirti elektros traumą, jei elektros lizdai izoliuoti 

specialiais kištukais 

0,97 [0,27–3,48] 0,49 

32. Patirti bet kokį sužalojimą, jei tėvai/globėjai teigė, kad 

jiems pakanka informacijos apie vaiko saugą namuose 

0,56 [0,38–0,82] 0,001 

 

4.5.3. Tėvų/globėjų žinių apie vaiko saugą namuose poreikis 

 

Dauguma – 84,8 proc.; 95 % PI [82,5-86,9] – tėvų/globėjų teigė, kad jiems pakanka 

informacijos apie vaiko saugą namuose. Vienodai dažnai taip teigė vyrai ir moterys – 84,6 proc. 

(95 % PI [76,7–90,6]) ir 84,7 proc. (95 % PI [82,3–86,9]) atitinkamai, statistiškai reikšmingo 

skirtumo nenustatyta (Pirsono Chi
2
=0,0001, p=0,982). Nesiskyrė savo žinių vertinimas ir pagal 

tėvų/globėjų amžių (Pirsono Chi
2
=0,102, p=0,992). Tėvų/globėjų, kuriems pakanka informacijos, 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pateikiamas 38 lentelėje.  

 

38 lentelė. Tėvų/globėjų, kuriems pakanka informacijos apie vaiko saugą namuose, 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 

Amžiaus 

grupė (metai) 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 
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Amžiaus 

grupė (metai) 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Iki 30 metų 332 84,7 [80,9–88,0] 

31–40 metų 460 84,9 [81,7–87,7] 

41–50 metų 74 86,0 [77,5–92,2] 

51 metai ir 

daugiau 
11 84,6 [57,8–97,3] 

 

Kaime gyvenantys tėvai/globėjai geriau vertino savo žinias vaiko saugos namuose 

klausimu. 83,4 proc. (95 % PI [80,7–85,8]) mieste ir 88,9 proc. (95 % PI [84,6–92,3]) kaime 

gyvenančių tėvų/globėjų nurodė, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko saugą namuose 

(Pirsono Chi
2
=4,445, p=0,035).  

Vertinant pagal globėjų išsilavinimą, taip pat statistiškai reikšmingų skirtumų 

nenustatyta (Pirsono Chi
2
=6,238, p=0,182). Daugiau informacijos pateikiama 39 lentelėje. 

 

39 lentelė. Tėvų/globėjų, teigiančių, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko 

saugą namuose, pasiskirstymas pagal išsilavinimą. 

Išsilavinimas 
Absoliutus 

skaičius 
Procentas 95 % PI 

Aukštasis 457 83,7 [80,4–86,6] 

Aukštesnysis 143 85,6 [79,7–90,4] 

Specialusis 

vidurinis 

(profesinis) 

150 88,8 [83,3–92,9] 

Vidurinis 97 87,4 [80,2–92,6] 

Nebaigtas 

vidurinis 
30 75,0 [60,0–86,6] 

 

Statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta ir analizuojant situaciją pagal tėvų/globėjų 

užimtumą (Pirsono Chi
2
=3,914, p=0,271). Detali informacija pateikiama 40 lentelėje.  
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40 lentelė. Tėvų/globėjų, teigiančių, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko 

saugą namuose,  pasiskirstymas pagal socialinę padėtį.  

Socialinė 

padėtis 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Studentas 15 78,9 [56,7–92,9] 

Darbuotojas 744 85,7 [83,3–87,9] 

Dirbantis 

studentas 
22 87,6 [60,7–90,8] 

Bedarbis 97 80,2 [72,4–86,6] 

 

Panašus tėvų, teigiančių, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko saugą namuose, 

skaičius tarp skirtingos šeiminės padėties tėvų/globėjų. Statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta 

(Pirsono Chi
2
=1,191, p=0,755). Detali informacija pateikiama 41 lentelėje.  

 

41 lentelė. Tėvų/globėjų, teigiančių, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko 

saugą namuose,  pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį.  

Šeiminė padėtis Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Nevedęs/netekėjusi 31 79,5 [64,7–90,0] 

Gyvena kartu ne 

santuokoje 

101 86,3 [79,2–91,7] 

Vedęs/ištekėjusi 695 84,8 [82,2–87,1] 

Išsituokęs/išsituokusi 51 86,4 [75,9–93,5] 

 

Tėvai/globėjai, teigiantys, kad jiems pakanka žinių apie vaiko saugą namuose, 

pasiskirstė taip: šeimose, kuriose pajamos vienam asmeniui siekė iki 300 LTL (iki 86,89 EUR) 

teigiančių, kad žinių pakanka, buvo 81,9 proc. (95 % PI [72,6–89,1]), kuriose pajamos siekė 301–

900 LTL (87,18–260,66 EUR) – 84,2 proc. (95 % PI [81,2–87]), o kuriose pajamos buvo didesnės 

nei 901 LTL (260,95 EUR) – 86,4 proc. (95 % PI [82,5–89,7]. Statistiškai reikšmingų skirtumų 

nenustatyta (Pirsono Chi
2
=1,380, p=0,501).  

  Panašiai savo žinias vertino tiek privačiuose namuose, tiek butuose gyvenantys 

tėvai/globėjai (85,9 proc. (95 % PI [82,6–88,8]) ir 83,3 proc. (95 % PI [79,6–86,6]) atitinkamai 

(Pirsono Chi
2
=1,227, p=0,268). 
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Subjektyvus žinių vertinimas nesiskyrė ir tarp tėvų/globėjų, auginančių vieną ar daugiau 

vaikų (Pirsono Chi
2
=0,733, p=0,693). Daugiau informacijos pateikiama 42 lentelėje.  
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42 lentelė.  Tėvų/globėjų, teigiančių, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko 

saugą namuose,  pasiskirstymas pagal vaikų skaičių šeimoje. 

Vaikų skaičius Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

1 292 85,1 [81,1–88,6] 

2 399 85,1 [81,6–88,1] 

3 ir daug. 91 82,0 [74,0–88,3] 

 

Sužalojimus statistiškai reikšmingai dažniau patyrė tie vaikai, kurių tėvai/globėjai teigė, 

kad jiems nepakanka informacijos apie vaiko saugą namuose (118 (75,2 proc.; 95 % PI [67,6–

81,7]), nei tie, kurių tėvai/globėjai teigė, kad jiems pakanka informacijos (549 (62,7 proc.; 95 % PI 

[59,4–65,9]) (p=0,003).  

Norintys gauti daugiau informacijos teigė net 44,9 proc. (95 % PI [41,9–48]) 

tėvų/globėjų. Informacijos poreikis panašus visose tėvų/globėjų amžiaus grupėse (Pirsono 

Chi
2
=0,297, p=836). Detali informacija pateikiama 43 lentelėje.  

 

43 lentelė. Tėvų/globėjų pasiskirstymas pagal informacijos poreikį ir amžiaus 

grupes. 

Amžiaus 

grupė 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Iki 30 metų  182 46,5 [41,6–51,5] 

31–40 metų 239 43,9 [39,8–48,1] 

41–50 metų  38 45,2 [34,8–56] 

51  metai ir 

daugiau  

5 38,5 [15,7–65,9] 

 

Statistiškai reikšmingai didesnis informacijos poreikis yra tarp moterų – 46,8 proc. 

(95 % PI [43,6–50]) nei tarp vyrų – 29,8 proc. (95 % PI [21,6–39]) (Pirsono Chi
2
=10,927, p=0,001). 

Panašus informacijos poreikis tarp mieste ir kaime gyvenančių tėvų/globėjų – 45,3 proc.; 95 % PI 

[41,9–48,8] ir 43,5 proc.; 95 % PI [37,5–49,6] atitinkamai (Pirsono Chi
2
=0,264, p=0,607). Panašus 

informacijos poreikis visose skirtingo išsilavinimo tėvų/globėjų grupėse (Pirsono Chi
2
=8,344, 

p=0,08). Detalesnė informacija pateikiama 44 lentelėje.  
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44 lentelė. Informacijos poreikis tarp skirtingo išsilavinimo tėvų/globėjų.  

Išsilavinimas Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Aukštasis 251 46,1 [41,9–50,3] 

Aukštesnysis 64 38,6 [31,4–46,1] 

Specialusis 

vidurinis 

(profesinis) 

69 40,6 [33,4–48,1] 

Vidurinis 58 52,3 [43–61,4] 

Nebaigtas 

vidurinis 

22 55 [27,7–53,3] 

 

Informacijos poreikis statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp skirtingo užimtumo 

tėvų/globėjų; p=0,385. Daugiau informacijos pateikiama 45 lentelėje.  

 

45 lentelė. Informacijos poreikis tarp skirtingo užimtumo tėvų/globėjų.  

Užimtumo 

statusas 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Studentas 11 57,9 [35,4–78,2] 

Darbuotojas 382 44,1 [40,8–47,3] 

Dirbantis 

studentas 

14 50 [32–68,0] 

Bedarbis 58 51 [39,1–56,8] 

 

Informacijos poreikis tarp skirtingos šeiminės padėties tėvų/globėjų statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė, tačiau pastebima tendencija, kad tarp susituokusių tėvų/globėjų informacijos 

poreikis yra mažesnis (Pirsono Chi
2
=11,176, p=0,01). Detali informacija pateikiama 46 lentelėje.  

 

46 lentelė. Informacijos poreikis tarp skirtingos šeiminės padėties tėvų/globėjų. 

Šeiminė 

padėtis 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Nevedęs/ 

netekėjusi 

23 59,0 [43,2–73,5] 
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Šeiminė 

padėtis 

Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

Gyvena kartu 

ne santuokoje 

63 53,4 [44,4–62,3] 

Vedęs/ištekėjusi 346 42,4 [39–45,8] 

Išsituokęs/ 

išsituokusi 

33 55,0 [42,3–67,2] 

 

Daugiau informacijos apie vaiko saugą namuose pageidavo gauti panašus skaičius 

skirtingas pajamas gaunančių tėvų/globėjų. Šeimose, kuriose pajamos vienam asmeniui siekė iki 

300 LTL (iki 86,89 EUR), buvo 50,6 proc. (95 % PI [40–61,1]), kuriose pajamos siekė 301–900 

LTL (87,18–260,66 EUR) – 45,6 proc. (95 % PI [41,7–49,6]), o kurios pajamos buvo didesnės nei 

901 LTL (260,95 EUR) – 42,3 proc. (95 % PI [37,2–47,6]) tėvų/globėjų, pageidavusių gauti 

daugiau informacijos apie vaiko saugą namuose (Pirsono Chi
2
=2,172, p=0,338).  

Panašus informacijos poreikis išlieka tarp privačiuose namuose ir butuose gyvenančių 

tėvų/globėjų: 45,8 proc.; 95 % PI [41,4–50,2] ir 44,1 proc.; 95 % PI [39,5–48,8] atitinkamai 

(Pirsono Chi
2
=0,264,  p=0,608).  

Daugiau informacijos pageidautų panašus skaičius tėvų/globėjų, auginančių vieną ar 

daugiau vaikų (Pirsono Chi
2
=2,915, p=0,233). Daugiau informacijos pateikiama 47 lentelėje.  

 

47 lentelė. Tėvų/globėjų, norinčių gauti daugiau informacijos apie vaiko saugą 

namuose,  pasiskirstymas pagal šeimoje augančių vaikų skaičių 

Vaikų skaičius Absoliutus 

skaičius 

Procentas 95 % PI 

1 163 47,5 [42,3–52,8] 

2 198 42,4 [38,0–46,9] 

3 ir daugiau 55 49,1 [39,9–58,3] 
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5. Išvados 

 

1)  Sužalojimų namuose paplitimas tarp vaikų iki 5 metų amžiaus – 64,3 proc. 

Sužalojimų paplitimas panašus tarp berniukų ir mergaičių bei skirtingo amžiaus vaikų. Sužalojimo 

namuose tikimybė didesnė šeimose, kuriose didesnis augančių vaikų skaičius ir aukštesnis 

tėvų/globėjų išsilavinimas.   

2) Dažniausi vaikų iki 5 metų amžiaus patiriami sužalojimai namuose buvo 

įsipjovimas/įsidūrimas, nudegimas/nusiplikinimas ir užspringimas/dusimas. Įsidūrimą/įsipjovimą ir 

kaulo lūžį dažniau buvo linkę patirti vyresni vaikai. Kritimus dažniau patiria aukštesnio 

išsilavinimo tėvų/globėjų vaikai. Užspringimo/dusimo ir naminių gyvūnų sužalojimų atvejai 

dažnesni nesusituokusių arba išsituokusių tėvų/globėjų šeimose. 

3)  Dažniausiai sužalojimai nutinka virtuvėje, kieme/žaidimų aikštelėje ir kambaryje. 

Sužalojimų metu dažniausiai vaikai yra prižiūrimi suaugusiųjų (>80 proc. atvejų). Gydytojo 

pagalbos prireikia ar bent vieną naktį ligonėje praleisti tenka kaulo lūžio, apsinuodijimo, 

nudegimo/nusiplikinimo ir kritimo atvejais.  

4) Daiktų laikymas vaikams nepasiekiamoje vietoje ir pakankamas tėvų/globėjų 

informuotumas vaiko saugos namuose klausimais yra apsauginiai veiksniai, mažinantys sužalojimų 

namuose riziką, o leidimas vienam žaisti kieme/žaidimų aikštelėje, naudotis virtuvės prietaisais be 

priežiūros, namuose auginamas gyvūnas ir leidimas žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros yra 

sužalojimų namuose rizikos veiksniai. Nors dauguma tėvų/globėjų teigia, kad jiems pakanka 

informacijos apie vaiko saugą namuose, tačiau apie 45 proc. jų pageidautų gauti daugiau tokios 

informacijos. 
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6. Rekomendacijos 

 

 Siekiant sumažinti vaikų iki 5 metų sužalojimų namuose paplitimą, efektyviausia 

taikyti „4E“ principą: mokyti (angl. education), kurti ir tobulinti teisinę bazę (angl. enforcement), 

taikyti atitinkamus inžinerinius sprendimus (angl. engineering), įvertinti ekomoniškumą (angl. 

economics). 

  Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai turėtų įtraukti vaikų saugos namuose temas 

į mokymus, vedamus jauniems tėvams/globėjams. 

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai turėtų 

aiškinti vaikams apie sužalojimus namuose, adaptuojant informaciją pagal vaiko amžių, o 

tėvams/globėjams susirinkimų metu skaityti paskaitas apie vaikų sužalojimų namuose rizikos 

veiksnius ir jų valdymą. 

 Teisės aktais reikėtų įteisinti prievolę mažų vaikų nepalikti be suaugusiojo priežiūros. 

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms reikėtų atnaujinti savo, o seniūnijoms atnaujinti 

viešąsias saugos reikalavimų neatitinkančias žaidimo aikšteles. 

 Mokslo institucijos turėtų atlikti daugiau mokslinių tyrimų vaikų sužalojimų namuose 

srityje.   
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