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I. ĮVADAS 

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena – savivaldybių lygiu savivaldybių teritorijose 

vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. Stebėsena siekiama gauti išsamią informaciją apie 

visuomenės sveikatos būklę savivaldybės teritorijoje bei planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės 

sveikatos prevencijos priemones, sveikatos politiką, parodyti įgyvendinamų programų rezultatus.  

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. sistemingai vykdo 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma remiantis Skuodo 

rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T9-223. Juo patvirtinta 2012─2014 

metų Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos įgyvendinimo 

planas. 

Programos tikslas – plėtoti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos veiklą, 

siekiant gauti išsamią informaciją apie Skuodo rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją 

veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas. 

Programos uždaviniai: 

1. sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius privalomus stebėti savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos objektus; 

2.   formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą; 

3. užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei 

visuomenei. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos objektai - demografinė situacija, socialinė ekonominė būklė, 

sveikatos būklė, aplinkos veiksniai, gyvensena bei minėtų veiksnių sąsajos su sveikata, sveikatos 

priežiūros ištekliai, sveikatos priežiūros įstaigų veikla, išlaidos sveikatos priežiūrai ir jos finansavimas. 

Surinkti stebėsenos duomenys išsaugomi sukurtoje kompiuterinėje duomenų bazėje. Duomenys 

lyginami su šalies, Telšių apskrities ir kitų savivaldybių rodikliais ir stebima jų kitimo tendencija.  
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II. BENDROJI DALIS 

 

1. Demografinė, socialinė – ekonominė būklė 

 

1.1. Gyventojai 

 

2012 m. pradžioje, palyginti su 2011 m., Skuodo rajone gyventojų skaičius sumažėjo 530 

gyventojų (nuo 20 694 iki 20 164 gyv.). 2012 m. pradžioje Skuodo mieste gyventojai sudarė 31,8 proc. 

visų Skuodo rajono gyventojų (6405 gyv.), kaimo vietovėse – 68,2 proc. visų rajono gyventojų (13 759 

gyv.). 2012 m. pradžioje 1000-iui Skuodo rajono vyrų teko 1102 moterys. 2012 m. pradžioje Skuodo 

rajone vyrų (9591) gyveno mažiau nei moterų (10573). (žr. 1 lent.). 

 
1 lentelė. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Rietavo savivaldybėje  

 2009 2010 2011 2012 

Iš viso gyventojų 21775 21354 20694 20164 

Moterys  12165 12039 10856 10573 

Vyrai 11197 11084 9838 9591 

Miestas 6920 6784 6542 6405 

Kaimas 14855 14570 14152 13759 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Skuodo rajone vaikų dalis yra mažesnė nei pagyvenusių žmonių (2012 m. 0-17 m. amžiaus 

rajono gyventojai sudarė 19,3 proc., o 65 m. ir vyresni – 20,6 proc.).  

Analizuojant gyventojų skaičių pagal amžiaus grupes (kas 5 metai), 2009 m. ir 2012 m., galima 

teigti, kad padaugėjo 50-54 m. ir 60-64 m. amžiaus Skuodo rajono gyventojų. (žr. 1 pav.). 

 
 

1 pav. Skuodo rajono gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2009 ir 2012 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

 

1.2. Gimstamumas 

 

2007-2011 m. laikotarpiu šalyje gimstamumas turėjo tendenciją didėti. Gimstamumas Skuodo 

rajone 2011 m., palyginti su 2010 m., sumažėjo nuo 9,4 iki 9,1 gimusiųjų 1000 gyventojų ir buvo 

mažesnis nei Klaipėdos apskrities ir Lietuvos (žr. 2 pav.). 
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2  pav. Gimstamumas Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Skuodo srajone 1000 gyv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Skuodo rajone natūralus gyventojų prieaugis 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo nuo -148 

iki -122 (padaugėjo gyvų gimusiųjų ir sumažėjo mirusiųjų) (žr. 2 lent.). 
 

2 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis Skuodo rajone 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Gimusieji 183 224 244 215 202 

Mirusieji 331 339 302 363 324 

Natūralus gyventojų 
prieaugis 

-148 -115 -58 -148 -122 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

 

 

1.3. Mirtingumas 

 

Skuodo rajone mirtingumo rodiklis 2011 m., kaip ir 2010 m., liko toks pat 15,9 mirusiųjų 1000 

gyventojų ir išliko didesnis nei šalies (13,5) ir Klaipėdos apskrities rodikliai (13,1) (žr. 3 pav.).  

 

 
 

3 pav. Mirtingumas Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Skuodo rajone  1000 gyv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Skuodo rajone mirtingumas pagal lytį 2007 – 2011 m. laikotarpiu vyrų mirtingumas buvo 

didesnis nei moterų. 2011 m. vyrų mirė daugiau nei moterų. Savivaldybės kaimo gyventojų 
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mirtingumas 2011 m. buvo toks pat kaip ir miesto (14,6), nors ankstesniais metais kaimo gyventojų 

mirė daugiau nei miesto. (žr. 3 lent.).  

 
3 lent. Mirtingumas pagal lytį  ir gyvenamąją vietą 1000 gyv.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Vyrai 15,4 14,7 15 17,2 15 

Moterys 12,4 14 11 14,7 14,2 

Miestas 12,3 12,6 12,4 14,22 14,6 

Kaimas 14,5 15,2 13,3 16,7 14,6 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Mirusių kūdikių Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų kasmet mažėja. Skuodo rajone nuo 

2008 m. iki 2010 m. kūdikių mirčių nebuvo, 2011 m. – 2 mirtys. 

2. Gyventojų sveikatos būklė 

Šalyje, bendras sergamumas, užregistruotas ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, turi 

tendenciją didėti. Skuodo rajone bendras vaikų sergamumas buvo kintantis, o suaugusiųjų nuo 2009 m. 

mažėjo. Kaip ir ankstesniais metais taip ir 2011 m. vaikų ligų ir suaugusiųjų ligų Skuodo rajone buvo 

užregistruota mažiau nei Lietuvoje (žr. 4-5 pav.). 

 

 

4 pav. Vaikų (0-17 m.) bendras sergamumas 1000 vaikų. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

 

 

5 pav. Suaugusiųjų (nuo 18 m.) bendras sergamumas 

1000 suaugusiųjų. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Lyginant su 2010 m., 2011 m. Skuodo rajone mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų išaugo 

nežymiai (0,6 proc), dėl piktybinių navikų išaugo 3 proc. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių, 

virškinimo sistemos ligų ir kvėpavimo sistemos ligų sumažėjo.  

2011 m. mirčių procentas dėl kvėpavimo sistemos ligų, dėl kraujotakos sistemos ligų buvo 

didesnis nei Lietuvos (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Mirties priežasčių pasiskirstymas  nuo visų mirties priežasčių 2011 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Visų užregistruotų ligų struktūroje Skuodo rajone 2011 m. pirmaujančios yra kvėpavimo 

sistemos ligos, kraujotakos sistemos ligos, urogenitalinės sistemos ligos jungiamojo audinio ir skeleto 

sistemos ligos. Bendro sergamumo pagal ligas pasiskirstyme - kraujotakos, kvėpavimo, nervų, 

urogenitalinės sistemų ligų rodikliai lenkia Lietuvos rodiklius. (žr. 7 pav.) Lyginant su 2010 m., 2011 

m. Skuodo rajone išaugo bendro sergamumo rodikliai dėl kvėpavimo sistemos ligų (nuo 19,8 iki 24 

proc.), dėl urogenitalinės sistemos ligų (nuo 8,2 iki 9,5 proc.). 

 

 
7 pav. Bendras sergamumas pagal ligas 2011 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2011 m. Skuodo rajone mirtingumo situacija pagal priežastis ir amžiaus grupes: 0-17 m. amžiaus 

grupėje vyravo mirtys dėl išorinių mirties priežasčių ir kraujotakos sistemos ligų, 18-44 m. amžiaus 

gyventojų pagrindinė mirties piežastis išliko dėl išorinių priežasčių, nuo 45 m. ir vyresnių Skuodo 

rajono gyventojų pagrindinė mirties priežastis dėl kraujotakos sistemos ligų. 2011 m., palyginti su 

2010 m., 0-17 m. amžiaus grupėje atsirado mirtys dėl kraujotakos sistemos ligų ir išorinių mirties 

priežasčių (2010 m. pagal nurodytas priežastis mirčių nebuvo), 45 m. ir vyresnių gyventojų pagrindinė 

mirties priežastis liko ta pati – kraujotakos sistemos ligos, tik rodikliai mažesni nei 2010 m. (žr. 4 

lent.).  
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4 lentelė. Mirtingumas pagal priežastis ir amžių 100 000 gyv. Skuodo raj. 2011 m. 

 0-17 m. 18-44 m. 45-64 m. 65+ m. 

Infekcinės ligos 0 0 17 50,2 

Kvėpavimo sist. ligos 0 0 0 351,5 

Virškinimo sist. ligos - 12,9 34 150,6 

Išorinės mirties priežastys 22,1 115,4 136 75,3 

Piktybiniai navikai 0 12,8 323 1004,1 

Kraujotakos sistemos ligos 22,1 38,5 391 4117 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2011 m., kaip ir 2010 m., Skuodo rajone kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai sirgo vyresnio 

amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos ligos (žr. 5 lent.). 

 
5 lentelė. Sergančiųjų Skuodo raj. gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas 2011 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2011 metais Skuodo rajone dėl kraujotakos sistemos ligų moterų mirė daugiau nei vyrų. 

Piktybiniai navikai užėmė antrąją vietą vyrų ir moterų mirties priežasčių struktūroje, dėl šios 

priežasties mirė daugiau vyrų nei moterų. Dėl išorinių mirties priežasčių mirė 4,7 karto daugiau vyrų 

nei moterų (žr. 6 lent.). 
 

6 lentelė.  Mirtingumas pagal lytį ir pagal priežastis Skuodo raj. 2011 m. 100 000 gyv. 

 Vyrai Moterys 

Kraujotakos sist. ligos 808,9 907,8 

Piktybiniai navikai 301 242,1 

Išorinės mirties priežastys 160 34,6 

Virškinimo sist. ligos 37,6 43,2 

Kvėpavimo sist. ligos 84,7 43,2 

Infekcinės ligos 9,4 17,3 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2011 m. ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose profilaktiniam pasitikrinimui iš viso 

apsilankė 91,1 proc. vaikų iki 17 m. amžiaus. Vaikų profilaktinių tikrinimų metu didelis dėmesys 

kreipiamas į vaikų kalbos vystymąsi, regos ir klausos aštrumą, atramos ir judamojo aparato būklę, 

lytinį ir fizinį brendimą. Profilaktinių tikrinimų metu dažniausiai vaikams buvo nustatomi regėjimo 

sutrikimai. (žr. 7 lent.). 

 
 

  0-17 m.          18-64 m. 65+ m. 

Kvėpavimo sist. ligos 442,9 166,7 247 

Kraujotakos sistemos ligos 21,2        129,6       592,2       

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 25,8 91,4 196,8 

Akių ligos 96,4 39,7 113 

Urogenitalinės sist. ligos 25,4 115,5 136,1 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 44,4 61,2 59 

Virškinimo sist. ligos 75,3 48 93,1 

Odos ir poodžio ligos 60,7 39 41,2 

Infekcinės ir parazitinės ligos 46,8 20,8 20,6 

Nervų sistemos ligos 22,1 68,6 207,9 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 24,5 54,2 124,8 
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7 lentelė. Vaikų (0-17 m.), sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius Skuodo raj. (proc.) 

 

   2008 2009 2010 2011 

abs. 

sk. 

proc. abs. 

sk. 

proc. abs. 

sk. 

proc. abs. 

sk. 
proc. 

Regos sutrikimai 353 8,2 392 9,7 336 8,9 351 9,9 

Klausos defektai 14 0,3 18 0,4 14 0,4 17 0,5 

Skoliozė 66 1,5 53 1,3 28 0,7 22 0,6 

Deformuojančios 

dorsopatijos 

42 1,0 44 1,1 22 0,6 21 0,6 

Nenormali 

laikysena 

7 0,2 2 0,05 7 0,2 13 0,4 

Kalbos sutrikimai 4 0,1 1 0,02 3 0,1 3 0,1 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras  

 

        3. Aplinka 

2012 m. buvo vykdomi triukšmo matavimai (ekvivalentiniai ir maksimalūs garso slėgio lygio 

matavimai) P. Žadeikio gimnazijos teritorijoje, Bartuvos vid. m-klos teritorijoje, Skuodo PSPC 

teritorijoje, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos teritorijoje, Skuodo rajono savivaldybės 

teritorijoje. Gegužės mėnesį dėl autotransporto ir aplinkos triukšmo išmatuotas ekvivalentinis garso 

slėgio lygis neviršijo ribinio garso slėgio lygio, o maksimalus garso slėgio lygis viršijo P. Žadeikio 

gimnazijos ir Skuodo rajono savivaldybės teritorijose. Rugpjūčio mėnesį matuoti ekvivalentiniai ir 

maksimalūs garso slėgio lygiai neviršijo ribinių garso slėgių lygių. Spalio mėnesį matuotas 

ekvivalentinis garso slėgio lygis neviršijo leidžiamų visose teritorijose, o maksimalus garso slėgio 

lygis viršytas tik Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. 

 

2011 m. Skuodo rajone nustatyta, kad visų šachtinių šulinių vanduo neatitinka vandens 

kokybės reikalavimų (3 iš 3; 100 proc.). 2010 m. šulinių, neatitinkančių vandens kokybės reikalavimų 

buvo 80 proc. (4 iš 5).  

Geriamojo vandens mėginių, kuriuose žarninių lazdelių (E.colis) ir žarninių enterokokų skaičius 

viršijo ribinį mikroorganizmų skaičių, dalis 2011 m. buvo 4,8 proc. 2010 m. ištirti 19, 2011 m. - 34 

geriamojo vandens mėginiai, kurie viršijo nustatytas cheminių (toksinių) medžiagų koncentracijos 

ribines vertes. 

2011 m., palyginti su 2010 m., sumažėjo gyventojų dalis, kuriems nepertraukiamai tiekiamas 

saugus geriamas vanduo (2010 m. – 79,8 proc., 2011 m. – 75,9 proc.).  

 

2011 m. paimto ir sunaudoto vandens kiekis Skuodo rajone buvo mažesnis nei prieš tai metais, 

paimta vandens buvo 184 tūkst. m
3
, sunaudota – 184 tūkst. m

3
 ( 2010 m. paimta – 400 m

3
, sunaudota – 

331 m
3
) . 

Lietuvoje 2011 m. daugiausiai vandens buvo sunaudota energetikos reikmėms, Klaipėdos  

apskrityje – ūkio ir buities reikmėms. Skuodo rajone vanduo naudojamas ūkio ir buities reikmėms 

(2010 m.- 312 tūkst. m
3
, 2011 m. - 169 tūkst. m

3
) ir kitoms reikmėms (2010 m. – 19 tūkst. m

3
, 2011 m. 

– 15 tūkst. m
3
). 

 

Susidariusių ūkio, buities ir gamybos nuotekų kiekis 2011 m., palyginti su 2010 m., Skuodo 

rajone nežymiai pakito (2010 m. – 495 tūkst. m
3
, 2011 m. - 496 tūkst. m

3
). Klaipėdos apskrityje 

padidėjo nuo 34164 iki 34488 tūkst. m
3
. 2011 m., palyginti su 2010 m., Skuodo rajone buvo mažiau 

išleista nuotekų, kurių nereikia valyti. ( nuo 6472 iki 5324 tūkst. m
3
). 

 

Bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis Skuodo rajone 2011 m., palyginti su 2010 m., 

sumažėjo (nuo 37,5 iki 36,7 tonų). Didžiausią išmestų teršalų dalį – 93 procentus – sudarė dujinės ir 
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skystosios medžiagos (34,1 t): anglies monoksidas – 66,9 proc., azoto oksidas – 19,9., sieros 

dioksidas– 13,2 proc. (žr. 8 pav.).  

 
 

8 pav. Išmestų skystųjų ir dujinių teršalų dalis Lietuvoje ir Skuodo rajone (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

4. Sveikatos priežiūros ištekliai ir veikla 

 
2011 metų pabaigoje 10 000 Lietuvos gyventojų teko 41,7 gydytojai, Skuodo rajone –7,3 

gydytojai (žr. 9 pav.). 

Skuodo rajone 2011 m. pirminės sveikatos priežiūros įstaigose iš viso dirbo 9 šeimos gydytojai, 

2 vidaus ligų gydytojai, 1 vaikų ligų gydytojas, 1 akušeris-ginekologas.  

Vienas Skuodo rajono gyventojas pas gydytoją 2011 m. apsilankė 3,9 kartus (Lietuvoje – 7,2 

karto, Klaipėdos apskrityje - 6,8 kartus). Skuodo rajone per 2011 m. pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose iš viso buvo užregistruoti 86,9 tūkst. gyventojų apsilankymų. 

Skuodo rajone per 2011 m. 5003 rajono gyventojų buvo suteikta greitoji medicinos pagalba 

(2010 m. – 4788) . 

 

 
 

9  pav. Gydytojų skaičius 10 000 gyv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 



9 

 

III. SPECIALIOJI DALIS 

 

Specialiojoje dalyje analizuojamos Skuodo rajone būdingos specifinės sveikatos problemos. 

Šioje dalyje smulkiau išnagrinėta mirties priežasčių struktūra Skuodo rajone, taip pat pateikiama 

informacija apie sveikatos problemas bei sergančių asmenų rodiklius.  

 

5. Mirties ir sveikatos būklės statistikos apžvalga 

 

Skuodo rajone kaip ir visoje Lietuvoje vis dar dominuoja keturios pagrindinės sveikatos 

problemos – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo sistemos ligos ir išorinės 

priežastys.  

 

5.1. Kraujotakos sistemos ligos 

Skuodo rajone, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos išlieka dažniausia gyventojų 

mirties priežastis. Lietuvoje mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų turi tendenciją mažėti. Skuodo 

rajone mirtingumo rodikliai nuo 2008 iki 2011 m. buvo kintantys, 2011 m. standartizuotas mirtingumo 

rodiklis buvo mažesnis (520,3 atv. 100 000 gyv.) nei 2010 m. (574,3 atv. 100 000 gyv.). Bendras 

sergamumas kraujotakos sistemos ligomis tiek Skuodo savivaldybėje, tiek šalyje didėjo (žr. 10 pav.). 

             

10 pav. Kraujotakos sistemos  ligų situacija 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

  

2011 m. Skuodo rajone kraujotakos sistemos ligomis 1,2 karto daugiau sirgo moterys nei vyrai. 

Dažniausia kraujotakos sistemos liga išlieka arterinė hipertenzija (žr. 11 pav.). 

 
11 pav. Užregistruotos kraujotakos sistemos ligos 2011 m.  Skuodo rajone  (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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5.2 Piktybiniai navikai 

         Antra pagal dažnumą gyventojų mirties priežastis yra piktybiniai navikai. Mirtingumas nuo 

piktybinių navikų Skuodo rajone nuo 2009 m. iki 2011 m. didėjo. Sergamumo situacija Skuodo rajone 

nuo 2008 m. iki 2010 m. mažėjo, tačiau 2011 m. užregistruotų naujų piktybinių navikų atvejų skaičius 

išaugo iki 531,6 atvejo 100 000 gyv. (žr. 12 pav.).

 

 
 

12 pav.  Piktybinių navikų situacija Skuodo rajone. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 

 

2009-2011 m. laikotarpiu Skuodo mieste sergamumas piktybiniais navikais buvo didesnis nei 

kaimuose. (žr. 13 pav.).  

 
 

13 pav. Sergamumas piktybiniais navikais pagal gyvenamąją vietą Skuodo rajone 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 

 

2011 m. piktybiniai navikai Skuodo rajone išlieka dažnesnė vyrų nei moterų mirties priežastis 

bei užregistruojami nauji piktybinių navikų susirgimų atvėjai dažniau vyrams nei moterims.  

Vyrų susirgimų piktybiniais navikais struktūroje, pirmoje vietoje yra priešinės liaukos 

piktybiniai navikai (2011 m. – 197,5 atv. 100 000 vyr.). Antroje vietoje seka susirgimai dėl trachėjos, 

bronchų, plaučių piktybinių navikų (2011 m. – 112,9 atv. 100 000 vyr.). 

Nors pagrindinė vyrų susirgimų piktybiniais navikais priežastis buvo dėl priešinės liaukos, tačiau 

2011 m. Skuodo rajono vyrų pagrindinės mirties priežastys pagal piktybinių navikų lokalizaciją buvo 

dvi: trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniai navikai ir skrandžio piktybiniai navikai. Mirčių dėl 

trachėjos, bronchų, plaučių piktybinių navikų nuo 2010 m. padaugėjo (2010 m. – 45,8 atv. 100 000 

gyv., 2011 m. – 65,8 atv.).  Vyrų mirtingumas dėl skrandžio piktybinių navikų 2011 m išaugo 3,6 karto 

(2010 m. – 18,3 atv. 100 000 gyv., 2011 m. – 65,8 atv.) (žr. 14 pav.). 
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2011 m. Skuodo rajone buvo informuota 19 proc. reikiamos amžiaus grupės vyrų apie priešinės 

liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo vykdymą.  

 

 
14 pav. Vyrų sergamumo ir mirtingumo dėl piktybinių navikų situacija Skuodo rajone. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 

  

2011 m. moterų dažniausia susirgimų priežastis – krūties piktybiniai navikai.  Skuodo rajone nuo 

2010 m. iki 2011 m. moterų susirgimų krūties vėžiu padaugėjo nuo 33,7 iki 60,5 atv. 100 000 moterų. 

Antra susirgimų priežastis moterų tarpe yra kolorektaliniai piktybiniai navikai. Kolorektalinių 

piktybinių navikų naujų atvejų nuo 2010 m. iki 2011 m. pagaugėjo nuo 50,5 iki 51,9 atv. 100 000 gyv. 

 2011 m. pagrindinė moterų mirties priežastis dėl piktybių navikų buvo skrandžio navikai. 

Paskutiniais metais  mirtingumas dėl šios priežasties išaugo 1,7 karto (2010 m. – 25,3 atv. 100 000 

gyv., 2011 m. - 43,2). Antra moterų mirtingumo priežastis – leukemijos, limfomos. Jų 2010-2011 m. 

laikotarpiu išaugo net 4 kartus (2010 m. 8,4 atv. 100 000 gyv., 2011 m. - 34,6) (žr. 15 pav.). 

2011 m. Skuodo rajone buvo informuota 4 proc. reikiamos amžiaus grupės moterų dėl krūties 

piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos ir 19 proc. – dėl gimdos 

kaklelio piktybinių navikų profilaktikos.  

 

 
 

15 pav. Moterų sergamumo ir mirtingumo dėl piktybinių navikų  situacija Skuodo rajone. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 

 

 

Skuodo rajone pirmą kartą nustatomi onkologiniai susirgimai dažniausiai vyresnio amžiaus 

gyventojams  (50-75 m. ir vyresniems). Analizuojant duomenis pagal pirmą kartą nustatytų 

onkologinių susirgimų pasiskirstymą pagal stadijas, nustatyta, kad 2011 m. moterų onkologiniai 

susirgimai daugiausiai nustatyti antroje stadijoje (23 proc.), vyrų – ketvirtoje (25 proc.) (žr. 16 pav.). 



                     

16  pav. Pirmą kartą nustatytų onkologinių susirgimų pasiskirstymas pagal stadiją  

Skuodo rajone 2011 m. (proc.) 

Šaltinis: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 

 

 

5.3. Išorinės mirties priežastys 

Šalyje mirtingumas dėl išorinių priežasčių 2007-2011 m. laikotarpiu turėjo tendenciją mažėti 

(nuo 146,7 iki 103,9 atv. 100 000 gyv.). Skuodo rajone, priešingai nei Lietuvoje, 2007-2011 m. 

laikotarpiu mirtingumo situacija dėl išorinių priežasčių buvo kintanti (žr. 17 pav.). 

 
17 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Pagrindinės išorinės mirties priežastys 2011 m. Skuodo rajone buvo savižudybės (28,6  proc. 

visų išorinių mirties priežasčių). Skuodo rajone mirčių dėl savižudybių, šalčio poveikio ir paskendimų 

procentinis pasiskirstymas buvo didesnis nei Lietuvoje (žr. 18 pav.). 
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18 pav. Mirčių dėl išorinių priežasčių pasiskirstymas 2011 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Savižudybių situacija Skuodo rajone yra kintanti. 2011 m., palyginti su 2010 m., savižudybių 

skaičius sumažėjo nuo 43,9 iki 27 atv. 100 000 gyventojų. 2011 m. mirčių dėl atsitiktinių 

apsinuodijimų alkoholiu nebuvo (žr. 19 pav.). 

 
19 pav. Mirtingumas pagal išorines priežastis Skuodo rajone 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

5.4. Kvėpavimo sistemos ligos 

2008-2011 m. laikotarpiu Skuodo rajone mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų buvo 

kintantis, Lietuvoje - sumažėjo. Lyginant su 2010 m., 2011 m. bendras sergamumas tiek šalyje, tiek 

Skuodo rajone išaugo, tačiau Skuodo rajono bendro sergamumo kvėpavimo sistemos ligomis rodiklis 

buvo mažesnis nei Lietuvos (žr. 20 pav.).  
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20 pav. Kvėpavimo sistemos ligų situacija. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Skuodo rajone pagrindinės kvėpavimo sistemos ligos išlieka ūminės viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos ir gripas. 2011 m. sergantieji tokio pobūdžio liga sudarė 43 proc. (2010 m. – 46,3 proc.) visų 

sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis (žr. 21 pav.).  

 
21 pav. Skuodo raj. gyventojų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis, pasiskirstymas 2011 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

5.5. Virškinimo sistemos ligos 

Bendras sergamumas virškinimo sistemos ligomis Lietuvoje turi tendenciją didėti. Skuodo rajone 

bendro sergamumo virškinimo sistemos ligomis rodikliai mažėja ir yra mažesni nei Lietuvos. 2011 m., 

palyginti su 2010 m., bendras sergamumas Skuodo rajone sumažėjo nuo 55,3 iki 52,6 atv. 100 000 

gyventojų. 2011 m. Skuodo rajone mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų sumažėjo 2,9 karto ( nuo 

81,3 iki 28,1 atv. 100 000 gyv.)  ir buvo mažesnis šalies rodiklis. (žr. 22 pav.). 
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22 pav. Virškinimo  sistemos ligų situacija 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 
 

          

 

Lyginant Skuodo rajoną su kitomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis, Skuodo rajone 

standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl kraujotakos sistemos ligų, dėl kvėpavimo sistemos ligų ir 

piktybinių navikų buvo antroje vietoje. Tačiau standartizuotas mirtingumas virškinimo sistemos ligų 

2011 m. buvo mažiausias lyginant su kitomis savivaldybėmis (žr. 8 lent.). 

 

8 lentelė. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis ir savivaldybes 100 000 gyv., 2011 m.  
 Skuodo raj. sav. Klaipėdos raj. 

sav. 
Šilutės raj. 

sav. 
Kretingos raj. 

sav. 

Iš viso 892,8 931,1 1049,3 867,4 

Kraujotakos sist. ligos 520,3 458,2 529,8 464,7 

Piktybiniai navikai 192,8 180,6 202,3 168 

Išorinės mirties 
priežastys 

105,9 103,1 121,1 106,5 

Virškinimo sist. ligos 28,1 65 64,3 50 

Kvėpavimo sist. ligos 35,5 31,2 38,5 22,6 

Infekcinės ligos 10,2 17,5 21,6 5 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Skuodo rajone, palyginti su kitomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis, 2011 m., mažiausiai 

buvo sergančiųjų –sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis ir psichikos ir 

elgesio sutrikimais, o daugiausiai – akių ligomis ir endokrininės sistemos ligomis. Pagal infekcinių 

ligų, kraujotakos sistemos, virškinimo sistemos ligų paplitimą, Skuodo rajonas buvo antroje vietoje (žr. 

9 lent.).  

 

9 lentelė. Sergančiųjų skaičius 1000 gyv. pagal ligas savivaldybes 2011 m.  
 Skuodo raj. 

sav. 

Klaipėdos 

raj. sav. 

Šilutės raj. 

sav. 

Kretingos 

raj. sav. 

Kvėpavimo sist. ligos 274,9 279,8 272,8 276,6 

Kraujotakos sistemos ligos 206,3 194,1 184,7 209,4 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 142,6 153,9 160,3 147,7 

Akių ligos 128,8 121,2 119,8 94,2 

Urogenitalinės sist. ligos 105,9 120,4 114 104,7 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 93,5 101,1 98,4 70,1 

Virškinimo sist. ligos 88,4 84,5 92,9 80,9 

Odos ir poodžio ligos 75,4 80,2 79,9 70,1 
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Endokrininės sist. ligos 97,1 81,6 89,5 95,6 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 62,2 63,4 90,4 65,8 

Infekcinės ir parazitinės ligos 50,6 66,3 52 49,9 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

          

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, Skuodo rajone 2011 m., palyginti su 

2010 m., darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais sumažėjo nuo 83 iki 77 

asmenų. Nuo 2009 m. daugiausia darbingo amžiaus asmenų pripažinti neįgaliaisiais dėl kraujotakos 

sistemos ligų. 2011 m. Skuodo rajone neįgalumas nustatytas 11 vaikų iki 18 metų (2009 m. – 14 

vaikai, 2010 m. – 19).  

 

         6. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė parodo, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba 

sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis 

kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs. 2011 m., palyginti su 2010 m., Skuodo rajono 

gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė nežymiai padidėjo nuo 72,11 iki 72,39 metų. Moterų vidutinė 

gyvenimo trukmė 2011 m. (78,51) buvo ilgesnė nei vyrų (66,53) (žr. 23 pav.). Lietuvoje 2011 m. 

vidutinė gyvenimo trukmė buvo 73,65 metai.  

 

 
23 pav. Skuodo rajono gyventojų VGT 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 



IV. APIBENDRINIMAS 

 

2012 m. pradžioje, palyginti su 2011 m., Skuodo rajone gyventojų skaičius sumažėjo 530 

gyventojų (nuo 20 694 iki 20 164 gyv.). 2012 m. pradžioje Skuodo mieste gyventojai sudarė 31,8 proc. 

visų Skuodo rajono gyventojų (6405 gyv.), kaimo vietovėse – 68,2 proc. visų rajono gyventojų (13 759 

gyv.). 2012 m. pradžioje Skuodo rajone vyrų (9591) gyveno mažiau nei moterų (10573). 

Gimstamumas Skuodo rajone 2011 m., palyginti su 2010 m., sumažėjo nuo 9,4 iki 9,1 gimusiųjų 

1000 gyventojų ir buvo mažesnis nei Klaipėdos apskrities ir Lietuvos. 

Skuodo rajone natūralus gyventojų prieaugis 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo nuo -148 

iki -122. 

Skuodo rajone mirtingumo rodiklis 2011 m., kaip ir 2010 m., liko toks pat - 15,9 mirusiųjų 1000 

gyventojų ir išliko didesnis nei šalies (13,5) ir Klaipėdos apskrities (13,1). 

2011 m. vyrų mirė daugiau nei moterų. Savivaldybės kaimo gyventojų mirtingumas 2011 m. 

buvo toks pat kaip ir miesto. 

Šalyje, bendras sergamumas, užregistruotas ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, turi 

tendenciją didėti. Skuodo rajone bendras vaikų sergamumas buvo kintantis, o suaugusiųjų nuo 2009 m. 

mažėjo. 

Lyginant su 2010 m., 2011 m. Skuodo rajone mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų išaugo 

nežymiai (0,6 proc), dėl piktybinių navikų išaugo 3 proc. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių, 

virškinimo sistemos ligų ir kvėpavimo sistemos ligų sumažėjo.  

Skuodo rajone 2011 m. pirmaujančios yra kvėpavimo sistemos ligos, kraujotakos sistemos ligos, 

urogenitalinės sistemos ligos, jungiamojo audinio ir skeleto sistemos ligos. Bendro sergamumo pagal 

ligas pasiskirstyme - kraujotakos, kvėpavimo, nervų, urogenitalinės sistemų ligų rodikliai lenkia 

Lietuvos rodiklius. 

2011 m., kaip ir 2010 m., Skuodo rajone kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai sirgo vyresnio 

amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos ligos. 

2011 metais Skuodo rajone dėl kraujotakos sistemos ligų moterų mirė daugiau nei vyrų. 

Piktybiniai navikai užėmė antrąją vietą vyrų ir moterų mirties priežasčių struktūroje, dėl šios 

priežasties mirė daugiau vyrų nei moterų. Dėl išorinių mirties priežasčių mirė 4,7 karto daugiau vyrų 

nei moterų. 

Skuodo rajone, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos išlieka dažniausia gyventojų 

mirties priežastis. Skuodo rajone, 2011 m. standartizuotas mirtingumo rodiklis buvo mažesnis (520,3 

atv. 100 000 gyv.) nei 2010 m. (574,3 atv. 100 000 gyv.). Bendras sergamumas kraujotakos sistemos 

ligomis 2008-2011 m. laikotarpiu tiek Skuodo savivaldybėje, tiek šalyje didėjo. 

Kita dažniausia gyventojų mirties priežastis - piktybiniai navikai. Mirtingumas nuo piktybinių 

navikų Skuodo rajone nuo 2009 m. iki 2011 m. didėjo.  Dažniausios vyrų mirties priežastis dėl 

piktybinių navikų 2011 m. buvo skrandžio piktybiniai navikai ir trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniai 

navikai, o moterų – skrandžio piktybiniai navikai. Nors vyrų didžiausias sergamumas registruojamas 

dėl priešinės liaukos piktybinių navikų, o moterų didžiausias sergamumas – dėl krūties piktybinių 

navikų.    

Pagrindinės išorinės mirties priežastys 2011 m. Skuodo rajone buvo savižudybės (28,6  proc. 

visų išorinių mirties priežasčių). Skuodo rajone mirčių dėl savižudybių, šalčio poveikio ir paskendimų 

procentinis pasiskirstymas buvo didesnis nei Lietuvoje. 

208-2011 m. laikotarpiu Skuodo rajone bendro sergamumo virškinimo sistemos ligomis rodiklis 

mažėja ir yra mažesnis nei Lietuvo rodiklis, o mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų sumažėjo 2,9 

karto ir buvo mažesnis nei Lietuvos. 

 


