
Apklausos “Ką norėtumėte sužinoti apie ekstremalias sveikatai situacijas?” duomenų analizė 

2015 m. kovo – balandžio mėn. Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC) 

vykdė anoniminę gyventojų apklausą „Ką norėtumėte sužinoti apie ekstremalias sveikatai 

situacijas?”, kurios tikslas – išsiaiškinti gyventojų žinias apie grėsmes visuomenės sveikatai, 

ekstremalias sveikatai situacijas, elgseną jų metu, priimtinus visuomenės švietimo ekstremalių 

sveikatai situacijų klausimais būdus. 

Internetinė nuoroda į apklausos anketą buvo patalpinta į ESSC internetinį puslapį ir 

išplatinta visuomenės sveikatos biurams, studentų atstovybėms, visuomeninėms organizacijoms ir 

socialiniuose tinkluose. Gyventojai buvo kviečiami atsakyti į 20 anketos klausimų apie 

ekstremaliąsias situacijas. 

Iš viso apklausoje dalyvavo 231 respondentas, iš jų 86 proc. moterų ir 14 proc. vyrų. 

Didžiausią dalį respondentų sudarė jauno ir vidutinio amžiaus žmonės – 41,1 proc. 18-34 m. 

amžiaus ir 39,4 proc. 35-55 m. amžiaus. Pusė visų respondentų gyvena mieste ar miestelyje, 36,8 

proc. – didmiestyje, 11,3 proc. – kaime. 

     

76,6 proc. respondentų dirba, 13 proc. studijuoja, 7 proc. studijas derina su darbu. Daugiau 

kaip pusė respondentų (62.8 proc.) turi aukštąjį universitetinį, o 16 proc. – aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą. 
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Pirmais 2 apklausos klausimais siekėme nustatyti, kokios grėsmės visuomenės sveikatai 

labiausiai kelia susirūpinimą gyventojams, bei kokios grėsmės, jų manymu, kelia didžiausią pavojų 

visuomenės sveikatai Lietuvos mastu.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai gyventojai nerimauja dėl užkrečiamųjų ligų 

plitimo (75,7 proc.), karo (62,3 proc.), oro užterštumo (60,6 proc.) ir didelio alkoholio vartojimo 

(56,3 proc.). Savo atsakymus pateikę respondentai įvardijo stresą, savižudybes, per mažas vaikų 

skiepijimo apimtis ir propagandą, skatinančią tarpnacionalinius kivirčus. 

 

Respondentų nuomone, didžiausią grėsmę visuomenės sveikatai Lietuvoje kelia 

užkrečiamosios ligos (72,2 proc.), cheminės (57,6 proc.) ir radiacinės (45,4 proc.) kilmės avarijos. 

Teroristiniai išpuoliai, pavojingi radiniai, dideli karščiai ir šalčiai anot gyventojų yra mažiau 

reikšmingi pavojai Lietuvoje. Tarp nepaminėtų atsakymų, kaip didžiausias grėsmes visuomenės 
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sveikatai Lietuvoje, respondentai įvardijo nutukimą, alkoholizmą, fizinio aktyvumo stoką ir 

genetiškai modifikuoto maisto vartojimą.  

 

Analizuojant gyventojų pasirengimą anksčiau minėtoms grėsmėms ir žinias, kaip reikia 

elgtis jų metu, tik 1 proc. respondentų atsakė, kad yra pilnai pasirengę / informuoti ir 26 proc. – 

pakankamai pasirengę / informuoti. Pusė respondentų yra nepakankamai informuoti, o 22 proc. – 

visai neinformuoti. 
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Klausimas „Ar Jūs per pastaruosius kelerius metus gavote informacijos, susijusios su 

pasirengimu ekstremaliosioms situacijoms?“ parodė, kur ir kokiu būdu gyventojai gavo 

informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. 42 proc. respondentų per pastaruosius 

metus tokios informacijos negavo, 35 proc. jos ieškojo savarankiškai, 23,8 proc. išklausė civilinės 

saugos mokymus darbe, 15,6 proc. gavo žinių dalyvaudami kituose renginiuose. Keli respondentai 

gavo informaciją Visuomenės sveikatos studijų metu, Šaulių sąjungoje ir televizijoje. 

 

Svarbiausios priežastys, kurios lemia respondentų norą pasirengti galimoms grėsmėms yra 

žinojimas, kaip elgtis įvykus ekstremaliajai situacijai (72,7 proc.) ir noras jaustis saugesniais  

(61 proc.). Pusė respondentų norėtų pasirengti galimoms grėsmėms dėl žmonių, kuriais turi 

pasirūpinti, o trečdalis respondentų – kad įvykus ekstremaliajai situacijai būtų lengviau grįžti į 

normalų gyvenimo ritmą. 
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Norėdami sužinoti apie galimas grėsmes savo ir visuomenės sveikatai, dauguma 

respondentų (65,8 proc.) kreiptųsi į ESSC. Kiek mažiau respondentų (47,2 proc.) kreiptųsi į 

Visuomenės sveikatos centrus apskrityse (toliau – VSC), trečdalis – į Sveikatos apsaugos 

ministeriją (toliau – SAM). 20,3 proc. respondentų kreiptųsi į Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą 

(toliau – ULAC), 19,9 proc. – į Radiacinės saugos centrą (toliau – RSC), 16,9 proc. – į Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centrą (toliau – SMLPC). Savo atsakymus pateikę gyventojai minėjo, 

kad nežinotų, kur kreiptis, kiti informacijos bandytų ieškoti internete. 
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Apklausos klausimas „Apie kurių iš išvardintų įstaigų veiklą Jūs žinote ar esate girdėjęs?“ 

parodė, kad apie ESSC veiklą žino arba yra girdėję apie pusę respondentų. Žinomiausios institucijos 

yra SAM, apie kurios veiklą yra girdėję 85,3 proc. respondentų, VSC (73,2 proc.) ir ULAC (72,3 

proc.). 

 

Siekiant nustatyti gyventojų supratimą apie skirtingų institucijų, tuo tarpu ir ESSC veiklą, 

buvo pateiktas klausimas „Į kurias įstaigas kreiptumėtės, norėdami gauti informacijos konkrečiu 

iškilusiu klausimu?“. Į ESSC gyventojai daugiausiai kreiptųsi dėl informacijos apie gamtinės 

kilmės grėsmes (77,9 proc.) ir pavojingas chemines medžiagas (44,2), o dėl apsinuodijimo čia 

kreiptųsi vos 16,9 proc. gyventojų. Tai rodo, kad tik maža dalis gyventojų žino, kad Apsinuodijimų 

informacijos biuras yra sudėtinė ESSC dalis. Dėl informacijos apie užkrečiamąsias ligas dauguma 

respondentų kreiptųsi į ULAC (79,2 proc.), dėl jonizuojančios spinduliuotės – į RSC (83,1 proc.), 

dėl apsinuodijimų – į VSC (55,8 proc.). 
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Gyventojų žinios apie ekstremalias sveikatai situacijas buvo vertinamos pagal klausimus, 

kuriuose buvo prašoma nurodyti, kaip respondentai elgtųsi ekstremaliųjų situacijų metu. Klausimai 

apėmė cheminės kilmės pavojus, karščius, šalčius, įtartinas siuntas ir apsinuodijimus. Galima buvo 

pasirinkti kelis atsakymo variantus. 

Cheminės avarijos atveju dauguma respondentų (79,2 proc.) išgirdę pavojaus signalą 

uždarytų duris, langus ir orlaides ir, įsijungę televizorių ar radiją, lauktų informacinio pranešimo 

apie situaciją ir nurodymus dėl tolimesnių veiksmų. Tuo tarpu 8,6 proc. respondentų nurodė, kad 

išgirdę pavojaus signalą išbėgtų į lauką, kad išsiaiškintų, kas įvyko ir kaip elgtis toliau. Taip elgtis 

nereikėtų, nes tuo metu lauke gali būti didelė cheminių medžiagų koncentracija ir net trumpalaikis 

kontaktas su kenksmingomis medžiagomis gali kelti pavojų sveikatai ar net gyvybei. 

Išgirdę nurodymą evakuotis, tik 31,6 proc. respondentų pasiimtų svarbiausius dokumentus 

ir maisto, kurį, taupydami laiką, suvalgytų pakeliui, ir išeitų nurodyta kryptimi. Nesant galimybei 

evakuotis, 26 proc. respondentų slėptųsi aukštesniuose pastato aukštuose ir saugotų kvėpavimo 

takus sudrėkintos marlės ar vatos kauke. Abu atsakymo variantai buvo teisingi. 
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Teikdami pirmąją pagalbą žmogui su nušalusia galūne, 70,6 proc. respondentų dėtų 

kambario temperatūros tvarsčius, 53,7 proc. duotų gerti šiltų ir saldžių gėrimų, 46,3 proc. nuo 

nušalusių galūnių nuimtų žiedus ir laikrodžius. Visi šie veiksmai yra būtinos priemonės teikiant 

pirmąją pagalbą nušalus. Griežtai draudžiama nušalusią kūno dalį įmerkti į karštą vandenį, šildyti 

plaukų džiovintuvu ar kitaip kaitinti pažeistą vietą. 
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Sudužus gyvsidabriniam termometrui labai svarbu laiku surinkti išsiliejusį gyvsidabrį, nes 

jo garai įsiskverbia į tinko, medžio ir kitų medžiagų poras ir yra nuodingi. Skystą metalą galima 

lengvai surinkti pačiam mechaniniu būdu, panaudojus klijais suteptą popieriaus lapą (tai nurodė 

34,2 proc. respondentų) arba panaudojus duonos riekelę (kaip savo variantą pateikė 6,5 proc. 

respondentų). Griežtai draudžiama gyvsidabrį surinkti dulkių siurbliu (5,6 proc.), kadangi nuodingi 

šios medžiagos garai yra paskleidžiami po visą patalpą. 

42,9 proc. respondentų surinktą gyvsidabrį įdėtų į stiklainį su vandeniu ir sandariai 

uždarytų, ir tik 12,5 proc. surinktą gyvsidabrį atiduotų stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštėje. 

Abu šie atsakymai buvo teisingi. 

Trečdalis respondentų dėl išsiliejusio gyvsidabrio kviestų ugniagesius gelbėtojus. 

Medicininiame termometre yra nedidelis kiekis gyvsidabrio, todėl gelbėtojams skambinti nėra 

tikslinga. 112 būtina skambinti, jei išsiliejo didesnis kiekis šios medžiagos ir yra reikalinga 

profesionali demerkurizacija (gyvsidabrio nukenksminimas). Pačiam surinkus nedidelį kiekį 

gyvsidabrio reikėtų visus paviršius nuplauti iki 70-80
ᵒ
C pakaitintu muilo ir sodos tirpalu, nutrinti 

šepečiais ir praplauti vandeniu. Išplautą patalpą reikia palikti 1-2 paroms prasivėdinti. Daugiau 

patarimų ESSC tinklalapio skiltyje „Informacija visuomenei ir specialistams“. 

 

Atėjus vasarai būtina žinoti, kaip elgtis didelių karščių atvejais. Klausime apie 

apsisaugojimą nuo perkaitimo buvo 2 teisingi atsakymai – neužsiimti sunkia fizine veikla nuo 10 

val. iki 16 val. (pažymėjo 68,4 proc.) ir ryte uždaryti langus ir palikti užtrauktas užuolaidas ar 
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žaliuzes (pažymėjo 71,4 proc.). Taip pat svarbu vartoti daug skysčių, tačiau gėrimai turi būti ne 

atšaldyti / su ledukais, kaip pažymėjo 54,5 proc. respondetų, bet šiek tiek atvėsinti arba kambario 

temperatūros. Geriant labai šaltus gėrimus sutrinka termoreguliacinis mechanizmas, todėl sumažėja 

prakaitavimas ir organizme kaupiasi šiluma. Be to, nuo gėrimų su ledukais neretai atsiranda 

peršalimo simptomai. Sunkiai karštį pakeliantiems žmonėms patariama likti patalpose, kur yra 

vėsiau ir vengti tiesioginių saulės spindulių. Komfortišką oro temperatūrą patalpose geriausiai 

palaiko oro kondicionierius, tačiau netinkamai jį naudojant, galima pakenkti sveikatai. 

Kondicionieriuje reikia nustatyti tokią temperatūrą, kad patalpos ir lauko oro temperatūros 

skirtumas būtų ne didesnis kaip 6
ᵒ
C. 31,6 proc. respondentų pasirinko netinkamą atsakymo variantą, 

nurodydami, kad įjungtų kondicionierių nustatę 10 laipsnių žemesnę nei lauko oro temperatūrą. 

 

Įtartiname voke arba siuntinyje su neaiškiu turiniu gali būti biologinių, cheminių ar 

radiologinių agentų, kurie gali kelti pavojų žmonių gyvybei. Dėl to kilus įtarimams dėl turinio reikia 

imtis visų atsargumo veiksmų.  

86,6 proc. respondentų gavę įtartiną voką skambintų bendruoju telefonu 112 ir praneštų 

apie įvykį. Tai yra teisingas sprendimas. Siekiant, kad voko turinys nepasklistų, voką reikėtų įdėti į 

polietileno maišelį ar kitokią talpą (tai pažymėjo 55,8 proc. respondentų). Neturint maišelio, galima 

voką uždengti rūbais, popieriumi, laikraščiu, šiukšliadėže ar pan. 14,3 proc. respondentų sandariai 

uždarytų duris, išjungtų oro vėdinimo ar kondicionavimo sistemas ir paliktų patalpą, kurioje buvo 

atidarytas įtartino turinio vokas. Tai yra svarbu, kad išbyrėjusi medžiaga nepasklistų po visą pastatą. 

9,1 proc. respondentų pasirinko neteisingą atsakymo variantą pažymėdami, kad atidarytų langus 

norėdami pravėdinti patalpą, kurioje išsibarstė milteliai, nes tokiu būdu jie plačiau pasklistų ir 

galėtų paveikti daugiau žmonių. 

3,5 

3 

54,5 

1,3 

7,4 

31,6 

71,4 

68,4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nežinau

Kita

Gerčiau atšaldytus / su ledukais gaiviuosius gėrimus
ar vandenį

Atidaryčiau šaldytuvo dureles, kad kambario oro
temperatūra nukristų

Ryte atidaryčiau kambario langus ir atitraukčiau
užuolaidas ar žaliuzes

Įjungčiau kondicionierių ir nustatyčiau 10 laipsnių
žemesnę nei lauko oro temperatūrą

Ryte uždaryčiau kambario langus ir palikčiau
užtrauktas užuolaidas ar žaliuzes

Neužsiimčiau sunkia fizine veikla nuo 10 iki 16 val.

"Kaip saugotumėtės nuo perkaitimo didelių karščių atvejais?" 

% 



10 proc. respondentų taip pat pasielgtų neteisingai pakviesdami šeimos narį ar kolegą, kad 

galėtų kartu įvertinti voko turinį, nes voke esanti pavojinga medžiaga paveiktų iš karto kelis 

asmenis.  

 

Iš Lietuvoje žinomų 400 grybų rūšių 40 yra nuodingi. Grybai yra sunkiai virškinamas 

maistas, todėl jautresnę virškinimo sistemą turintys žmonės kartais skundžiasi sunkumu skrandyje, 

skausmu epigastriume, pykinimu, vėmimu ir viduriavimu. Jeigu šie simptomai nepraeina savaime 

per 2-4 valandas, galima įtarti apsinuodijimą grybais. 

Suvalgius grybų ir sunegalavus dauguma respondentų (86,1 proc.) kviestų greitąją 

medicinos pagalbą, 26,8 proc. skambintų į visą parą dirbantį ESSC Apsinuodijimų informacijos 

biurą. Šie atsakymo variantai yra teisingi, nes apsinuodijimas grybais yra rimta grėsmė sveikatai, 

todėl teisingą diagnozę ir sprendimą dėl gydymo gali priimti tik gydytojas. 31,2 proc. respondentų 

išgertų tabletę aktyvintos anglies, o 11,3 proc. internete ieškotų informacijos kaip namų sąlygomis 

praplauti skrandį. Apsinuodijus grybais užsiimti savigyda yra pavojinga, todėl būtina gydytojo 

konsultacija. 
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Analizuojant informacijos apie ekstremaliąsias situacijas pateikimo būdus ir priemones, 

rezultatai parodė, kad priimtiniausias informacijos pateikimas gyventojams yra televizijoje ir radijo 

laidose (tai nurodė 77,9 proc. respondentų). 60,6 proc. nurodė, kad jiems priimtiniausias 

informacijos pateikimas laikraščiuose, žurnaluose ir internete, bei socialiniuose tinkluose (56,7 

proc.). Mažiausiai gyventojams priimtina informacija pateikiama lankstinukuose, plakatuose (37,2 

proc.) bei įstaigų internetiniuose puslapiuose (38,5 proc.). 
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