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Santrauka
Lietuvoje nuo 2017 iki 2020 metų eismo įvykių metu 
žuvo 726 asmenys. Vertinant pastarųjų metų Lietuvos 
kelių policijos tarnybos duomenis, matoma eismo įvykių 
aukų mažėjimo tendencija, tačiau problema išlieka. Šio 
tyrimo tikslas − palyginti eismo įvykiuose patiriamus su-
žalojimus tarp eismo įvykiuose žuvusių dalyvių grupių: 
automobiliuose buvusių asmenų ir pėsčiųjų, dviratininkų 
bei motociklininkų. Atlikta retrospektyvinė 2017-2020 
metais eismo įvykiuose Kauno apskrityje žuvusių asmenų 
autopsijų duomenų analizė. Duomenys buvo rinkti iš 
Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus 
archyvo. Tyrimui panaudota statistinės analizės programa 
IBM SPSS. Ištyrus 122 asmenų duomenis nustatyta, jog 
eismo įvykių metu dažniausiai patiriamos šonkaulių, kau-
kolės skliauto ir galvos smegenų traumos. Pėsčiųjų, mo-
tociklininkų ir dviratininkų grupei priklausantys asmenys 
statistiškai reikšmingai dažniau patyrė mentės, stuburo 
ir dubens kaulų sužalojimus, automobilio viduje žuvę 
asmenys dažniau patyrė viršutinių galūnių ir šonkaulių 
traumas.Trečdalis mirusiųjų buvo apsvaigę nuo alkoho-
lio, daugumai iš jų nustatytas sunkus girtumo laipsnis.

Įvadas
Eurostat duomenimis, 2019 metais Europos Sąjungos 

valstybėse eismo įvykiuose žuvo 22800 žmonių, iš kurių 
44,2% sudarė nukentėjusieji automobilio viduje, 20,2% - 
pėstieji, 15,6% - motociklininkai, 9% - dviratininkai [1]. 
Lietuvoje 2017-2020 metų laikotarpiu eismo įvykiuose buvo 
mirtinai sužaloti 726 asmenys, iš kurių 422 žuvo eismo įvy-
kio metu būdami automobilio viduje, 251 - pėsčiasis, 53 – 
vairuodami dvirates transporto priemones [2]. Nors eismo 
įvykių aukų skaičius Lietuvoje lyginant 2010 ir 2019 metus 
sumažėjo 38%, problema išlieka [3]. Atsižvelgiant į proble-

mos mastą, turėtų būti skiriamas papildomas dėmesys traumų 
tendencijų analizei, kuri padėtų teikiant pagalbą sunkiai su-
žalotiems asmenims. Šiame tyrime buvo siekiama išsiaiškinti 
dažniausiai eismo įvykių metu sužalojamas kūno sritis, paly-
ginti skeleto traumų paplitimą tarp skirtingų eismo dalyvių 
ir įvertinti alkoholio koncentraciją žuvusiųjų kraujyje.

Tyrimo tikslas − nustatyti eismo įvykiuose mirtinai su-
žalotų asmenų patirtų traumų tendencijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Retrospektyviai buvo renkami duomenys iš Valstybinės 

teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus archyvo apie 
2017-2020 metais tirtus eismo įvykiuose žuvusius asme-
nis. Surinkti duomenys: amžius, lytis, patirti sužalojimai, 
mirties vieta, kraujyje rasto alkoholio kiekis. Žuvusieji su-
skirsti į dvi grupes: automobiliuose buvę asmenys ir pėstieji, 
dviratininkai bei motociklininkai. Duomenys buvo anali-
zuojami naudojant statisnės analizės programą IBM SPSS. 
Kokybiniai duomenys buvo lyginami tarpusavyje, panau-
dojant Chi-square testą. Duomenų skirtumai buvo laikomi 
statistiškai reikšmingais, kai p <0,05.

Tyrimo rezultatai
Šiame tyrime surinkta informacija apie 122 kelių eismo 

įvykiuose žuvusius asmenis. Iš šių nukentėjusiųjų 69,7% 
(n=85) buvo vyrai, 30,3% (n=37) − moterys. Vidutinis žu-
vusiųjų amžius buvo 46,91 (SN=21,759) metai. Dauginius 
sužalojimus patyrė 89,3% (n=109) tiriamųjų. Eismo įvykių 
metu automobilio viduje žuvo 56,6% (n=69), 43,4% (n=53) 
žuvusiųjų  sudarė pėstieji, dviratininkai ir motociklininkai. 
61,5% (n=75) nukentėjusiųjų žuvo įvykio vietoje, kiti 38,5% 
(n=47)  nukentėjusiųjų mirė gydymo įstaigose nuo išsivys-
čiusių komplikacijų. Dažniausiai eismo įvykiuose patiriami 
šonkaulių 63,1% (n=77), kaukolės skliauto 46,7% (n=57), 
dubens kaulų 29,5% (n=36) lūžiai ir galvos smegenų sužalo-
jimai 41,8% (n=51). Tarp intrakranijinių sužalojimų vyravo 
subarachnoidinės hematomos 48,4% (n-59) ir subdurinės 
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hematomos 29,5% (n-36). Rečiausiai buvo nustatyti žandi-
kaulio 7,4% (n=9), mentės 8,2% (n=10), raktikaulio 13,1% 
(n=16) lūžiai. Pavieniais atvejais buvo nustatyti intrakrani-
jiniai sužalojimai – epidurinės 0,8% (n=1) ir intracerebrinės 
7,4% (n=9) hematomos. Trečdalio žuvusiųjų kraujyje buvo 
aptikta alkoholio. Pagal alkoholio girtumą: lengvas - 1,6% 
(n=2), vidutinis - 4,1% (n=5), sunkus - 23% (n=28). Žuvu-
sieji eismo dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: nuken-
tėjusieji automobilio viduje (vairuotojas, keleiviai) ir kiti 
(pėstieji, dviratininkai, motociklininkai). Statistinės duomenų 
analizės duomenimis, automobilio viduje žuvę žmonės sta-
tistiškai reikšmingai dažniau patirdavo viršutinių galūnių 
(χ2=5,417; p=0,02), šonkaulių (χ2=4,413; p=0,036) lūžius. 
Antrai grupei (pėstieji, dviratininkai, motociklininkai) pri-
klausantys asmenys statistiškai reikšmingai dažniau patyrė 
mentės (χ2=8,367; p=0,005), stuburo (χ2=7,9; p=0,005), 
dubens kaulų (χ2=7,07; p=0,008) lūžius.

Išvados
1. Dažniausiai eismo įvykių metu patiriami šonkaulių, 

dubens, kaukolės skliauto, galvos smegenų sužalojimai, tarp 
kurių vyrauja subarachnoidinės hematomos.

2. Automobilio viduje žuvę asmenys statistiškai reikš-
mingai dažniau patirdavo viršutinių galūnių ir šonkaulių 
lūžius, o pėsčiųjų, dviratininkų ir motociklininkų grupei 
priklausantys asmenys dažniau patyrė mentės, stuburo ir 
dubens kaulų lūžius.

3. Trečdalis eismo įvykiuose žuvusiųjų buvo apsvaigę 
nuo alkoholio, daugumai iš jų nustatytas sunkus girtumo 
laipsnis.
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Summary
In Lithuania, from 2017 to 2020, 726 people died in traffic 

accidents. Assessing the data of the Lithuanian Road Police Ser-
vice in recent years, a decreasing trend of traffic accident victims 
can be seen, but it is still a significant problem. The aim of our 
research is to compare injuries between motor vehicle occupants 
and pedestrians, cyclists and motorcyclists. We performed a retros-
pective analysis of traffic accident victims autopsy findings who 
died between 2017 and 2020 in Kaunas County. The data was col-
lected from the archives of the State Forensic Medicine Service 
Kaunas department. The statistical analysis was performed using 
IBM SPSS software. A study which included 122 individuals found 
that the most common injuries sites during car accidents were in 
the ribs, skull vault, and brain. Group which consisted of pedes-
trians, motorcyclists and cyclists more often experienced spine, 
shoulder blade and pelvis fractures, while motor vehicle occupants 
more frequently suffered upper extremities and rib cage traumas. 
One-third of those killed were under the influence of alcohol, and 
most of them had high blood alcohol levels.
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