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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS STEBĖSENOS 2007-2011 METŲ PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITA

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. 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2007 
m. sistemingai vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biu-
ras. Stebėsena vykdoma remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007 
m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-327, kuriuo patvirtinta 2007-2011 metų 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos 
įgyvendinimo planas, ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 
d. sprendimu Nr. T11-595, kuriuo patvirtinta 2012-2014 metų Klaipėdos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos įgyvendinimo 
planas. 

Programos tikslas – gauti išsamią informaciją apie 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 in-
stitucijoms 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, Klaipėdos apskrities ir kitų savivaldybių rodikliais ir stebima jų 
kitimo tendencija.

ĮVADAS
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Atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
stebėsenos programos duomenis, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro atliktus tyrimus ir rekomendacijas, yra parengtos ir įgyvendinamos 
kompleksinės savivaldybės sveikatos programos:

1. Klaipėdos rajono lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos 2010−2012 m.
programa.

2. Klaipėdos rajono užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 
m. programa.

3. Odontologijos paslaugų prieinamumo pagerinimo Klaipėdos rajono 
vaikams 2011-2015 m. programa.

4. Klaipėdos rajono psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 2011-
2015 m. programa.

ĮVADAS
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS STEBĖSENOS 2007-2011 METŲ PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITA

1. BENDROJI DALIS
1.1. Demografinė, socialinė – ekonominė būklė

1.1.1. Gyventojai

Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius kasmet didėjo, tačiau 
2011 m., palyginti su 2010 m., sumažėjo 483 gyventojais (2010 m. -52125 gyv., 
2011 m. – 51642 gyv.). 2011 metų pradžioje Klaipėdos rajone miesto (Gargždų ir 
Priekulės) gyventojai sudarė 34,6 proc. visų rajono gyventojų (17877 gyv.), kaimo 
vietovėse – 65,4 proc. visų rajono gyventojų (33765 gyv.). 2011 Klaipėdos rajone 
moterų gyveno daugiau nei vyrų: 2011 m. pradžioje 1000-iui vyrų teko 1050 mo-
terys (25193 vyrai ir 26449 moterys) (žr. 1 lent.).

1 lentelė. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos raj. savivaldybėje 

2007 2008 2009 2010 2011
Iš viso 49295 50617 51875 52125 51642
Moterys 25373 26002 26619 26695 26449
Vyrai 23922 24615 25256 25430 25193
Miestas 17570 17750 17962 18104 17877
Kaimas 31725 32867 33913 34021 33765

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pagal vidutinį gyventojų amžių, Klaipėdos rajono gyventojai yra jaunesni 
už šalies ir Klaipėdos apskrities gyventojus. Vidutinis gyventojų amžius 2010 m. 
pradžioje šalyje buvo 39,4 metai, apskrityje – 38,8, rajone – 37,7 metai. 

2010 m. pradžioje šalyje vaikų (0-17 m.) buvo šiek tiek mažiau nei pagyvenusių 
žmonių (atitinkamai 19,1 ir 20,9 proc. visų šalies gyventojų), Klaipėdos apskrityje 
vaikų ir pagyvenusių žmonių santykis buvo 19,2 ir 19,8 proc. 2010 m., kaip ir 2009 
m., Klaipėdos rajono savivaldybėje vaikų dalis buvo didesnė nei pagyvenusių 
žmonių (20,9 ir 18,6 proc.) (žr. priede, 1 pav.). 

1.1.2. Gimstamumas

2005-2009 m. laikotarpiu šalyje gimstamumas didėjo, tačiau 2011 m., paly-
ginti su 2009 m., jis sumažėjo 7,6 proc. Gimstamumas Klaipėdos rajone 2011 m., 

BENDROJI DALIS
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palyginti su 2010 m., sumažėjo nuo 12,9 iki 12,3 gimusiųjų 1000 gyventojų (žr. 
priede, 2 pav.). 

 Vidutinis gyvų gimusių vaikų, kuriuos moteris pagimdytų per reproduktyvų 
savo gyvenimo laikotarpį, skaičius Klaipėdos rajone 2010 m. (1,80 gimusieji 1000 
atitinkamo amžiaus (15-49 m.) moterų) buvo didesnis nei Klaipėdos apskrityje 
(1,58 gimusieji) ir šalyje (1,55 gimusieji). 

2010 m. gimstamumas Klaipėdos rajono miestuose ir kaimuose buvo vieno-
das – 12,9 gimusieji 1000 gyv. Palyginti su 2009 m., gimusiųjų mieste sumažėjo, o 
kaimo vietovėse – padidėjo. 

2010 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje gimė daugiau mergaičių negu 
berniukų (atitinkamai – 5,7 ir 5,6 gimusieji 1000 gyv.).

Pastebima, kad Klaipėdos rajone gimdo vis vyresnio amžiaus moterys 
– 2006–2010 m. laikotarpiu gimdančių moterų amžius pailgėjo 1,3 metais: 2006 
m. rajone vidutinis gimdančių moterų amžius buvo 27,2 metai (šalyje – 27,7 m., 
Klaipėdos apskrityje – 27,6 m.), 2010 m. – 28,5 m. (šalyje – 28,9 m., Klaipėdos ap-
skrityje – 28,8 m.).

Klaipėdos rajone natūralus gyventojų prieaugis turėjo tendenciją didėti  – 
daugėjo gyvų gimusiųjų ir mažėjo mirusių gyventojų. 2011 m., palyginti su 2009 
m., natūralus gyventojų prieaugis sumažėjo (2009 m. – 85, 2011 - 36) (žr. 2 lent.). 

2 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis Klaipėdos raj. savivaldybėje

2007 2008 2009 2010 2011
Gimusieji 626 648 668 671 634
Mirusieji 608 581 583 589 598
Natūralus gyv. prieaugis 18 67 85 82 36

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (2011 m. - išankstiniai duomenys)

1.1.3. Mirtingumas

Klaipėdos rajono savivaldybėje mirtingumo rodiklis 2011 m., palyginti su 
2010 m., nežymiai išaugo nuo 11,3 iki 11,6 mirusiųjų 1000 gyventojų ir išliko 
mažesnis nei šalies (12,6) ir Klaipėdos apskrities (12) (žr. priede, 3 pav.). 
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Šalyje ir Klaipėdos rajone daugiau miršta vyresnio amžiaus gyventojai. 2010 
m., palyginti su 2009 m., Klaipėdos rajone 0-17 m. amžiaus gyventojų mirtingumo 
rodiklis padidėjo ir viršijo šalies rodiklį. Vyresnių amžiaus grupių gyventojų mirtin-
gumo atvejų užregistruota daugiau Lietuvoje negu Klaipėdos rajone (žr. 3 lent.). 

3 lent. Mirtingumas pagal amžiaus grupes 1000 gyv.

2007 2008 2009 2010

0-17 m.
Klaipėdos raj. sav. 0,6 0,3 0,4 0,9
Lietuva 0,6 0,6 0,6 0,5

18-44 m.
Klaipėdos raj. sav. 2,9 3 2,2 1,9
Lietuva 3 2,6 2,2 2,1

45-64 m.
Klaipėdos raj. sav. 14,8 10,9 9,6 10,6
Lietuva 13,5 12,5 11 10,9

65+ m.
Klaipėdos raj. sav. 50,5 51,7 55,5 54
Lietuva 56,7 55,3 55,1 55,9

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Rajone vyrų miršta daugiau nei moterų. Standartizuotas vyrų mirtingumo 
rodiklis 2010 m. buvo dvigubai didesnis nei moterų (atitinkamai 13,3 ir 6,3 mirus-
ieji 1000 gyventojų). Klaipėdos rajono kaimo gyventojų mirtingumas paskutin-
iuosius trejus metus didėjo, o miesto – mažėjo (žr. 4 lent.). 

4 lent. Standartizuotas mirtingumas pagal lytį ir gyvenamąją vietą 1000 gyv.

2007 2008 2009 2010
Vyrai 15,6 14,1 12,7 13,3
Moterys 7,5 6,6 6,9 6,3
Miestas 11,9 12,1 11,6 9,7
Kaimas 12,3 10,9 11 12,2

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Mirusių kūdikių Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų mažėja (atitinkamai 
nuo 5,9 iki 4,3 mirusiųjų 1000 gyvų gimusiųjų). Klaipėdos rajone 2009 m. mirė du 
kūdikiai, o 2010 m. - penki ir šis mirusių kūdikių skaičius 1000 gyvų gimusių viršijo 
šalies ir Klaipėdos apskrities rodiklius (žr. 1 pav.). 



7BENDROJI DALIS

1 pav. 1000 gimusių tenka mirusių kūdikių Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos raj. sav.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1.2. Gyventojų sveikatos būklė

Klaipėdos rajone 2010 m. bendras sergamumas, užregistruotas ambulatorinę 
pagalbą teikiančiose įstaigose, buvo didesnis nei 2009 m. Vaikų ligų Klaipėdos raj. 
savivaldybėje buvo užregistruota daugiau nei Lietuvoje, o suaugusiųjų - mažiau 
(žr. 2-3 pav.).

2010 m. pagal mirties priežasčių pasiskirstymą, piktybiniai navikai, išorinės 
mirties priežastys, kvėpavimos sist. ligos Klaipėdos rajone sudarė didesnę 
procentinę dalį negu šalyje (žr. 4 pav.). 2010 m. Klaipėdos rajone gyventojų ben-
dro sergamumo rodikliai kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos, jungiamo-
jo audinio ir skeleto-raumenų sistemos, urogenitalinės sistemos ligomis buvo 
didesni nei šalies (žr. 5 pav.). Rajono bendro sergamumo rodikliai infekcinėmis, 
parazitinėmis ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais taip pat aukštesni 
už Lietuvos rodiklius, tačiau šios sveikatos problemos Klaipėdos rajone nėra 
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dominuojančios. Svarbu atkreipti dėmesį į piktybinių navikų paplitimo situaciją. 
Nors bendras sergamumas piktybiniais navikais sudaro mažą procentinę dalį, 
tačiau mirčių struktūroje ši sveikatos problema yra antroje vietoje ir ji vis didėja.  

Klaipėdos rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų, piktybinių 
navikų dažniausiai mirė vyresnio nei 65 m. amžiaus gyventojai. Dėl išorinių mirties 
priežasčių daugiau mirties atvejų buvo 18-44 m. amžiaus gyventojams. Klaipėdos 
rajone 2010 m. vaikų iki 17 m. amžiaus pagrindinėmis mirties priežastimis buvo 
išorinės mirties priežastys (žr. 5 lent.). Lietuvoje 2010 m. 0-17 m. amžiaus vaikai 
dažniausiai mirė nuo nelaimingų atsitikimų, įgimtų formavimosi ydų, perinata-
linio periodo ligų, piktybinių navikų.

5 lentelė. Mirtingumas pagal priežastis ir amžių 100 000 gyv. Klaipėdos raj. sav. 2010 m.

0-17 m. 18-44 m. 45-64 m. 65+ m.
Infekcinės ligos 0 4,8 23,7 26,8
Kvėpavimo sist. ligos 0 9,5 47,4 214,4
Virškinimo sist. ligos 0 9,5 102,7 160,8
Išorinės mirties priežastys 27,8 76,3 244,8 187,6
Piktybiniai navikai 18,5 38,2 315,9 1112,1
Kraujotakos sistemos ligos 0 38,2 284,3 3403,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras

2010 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis 

4 pav. Mirtingumas pagal priežastis 2010 m. 
(proc.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Hi-
gienos instituto sveikatos informacijos centras

5 pav. Bendras sergamumas pagal ligas 
2010 m. (proc.)

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informa-
cijos centras
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dažniausiai sirgo vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų 
priežastis – kvėpavimo sistemos ligos (žr. 6 lent.).

6 lentelė. Sergančiųjų Klaipėdos raj. sav. gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas

 0-17 m. 18-44 m. 45-64 m. 65+ m.
Kvėpavimo sist. ligos 549,2 147,1 129,8 185,8
Kraujotakos sistemos ligos 52,4 46,8 232,4 580,1
Jung. audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 112,3 88,7 177,4 229,9
Akių ligos 209,6 44,3 75,9 159,6
Urogenitalinės sist. ligos 39,4 88,3 128,4 163,2
Traumos ir kt. išor. priežasčių padariniai 94,3 79,8 90,2 80,6
Virškinimo sist. ligos 107,3 39,1 65,2 106,6
Odos ir poodžio ligos 113,3 50,6 49,4 60,9
Infekcinės ir parazitinės ligos 104,4 34,1 34,7 35,4
Piktybiniai navikai 1,2 2,6 21,2 65,5

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Klaipėdos rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 62,3 proc. 
visų mirusių moterų ir  40,8 proc. visų mirusių vyrų. Piktybiniai navikai užėmė 
antrąją vietą moterų ir vyrų mirties priežasčių struktūroje. Moterų ir vyrų mirties 
priežasčių struktūra išsiskyrė tuo, kad vyrų mirties priežasčių struktūroje trečiąją 
vietą užėmė išorinės mirties priežastys, o moterų – virškinimo sistemos ligos. 
Taip pat vyrai išsiskiria dėl mirtingumo kvėpavimo sistemos ligomis, vyrų mirčių 
struktūroje ji užima ketvirtą vietą, moterys – penktą.

7 lent. Mirtingumas pagal lytį ir pagal priežastis Klaipėdos raj. savivaldybėje 2010 m. 100 000 gyv.

Vyrai Moterys
Kraujotakos sist. ligos 517,6 628,5
Piktybiniai navikai 300,3 214,5
Išorinės mirties priežastys 197,5 52,7
Virškinimo sist. ligos 47,4 56,5
Kvėpavimo sist. ligos 83 11,3
Infekcinės ligos 19,8 3,8

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Tiek moterys, tiek vyrai daugiausiai serga kvėpavimo sistemos ligomis, krau-
jotakos sistemos ligomis, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligo-
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mis. Vyrai dažniau nei moterys patiria traumas ir vyrų, segančių vėžiu, yra daugiau 
nei moterų. 

8 lentelė. Sergančiųjų Klaipėdos raj. sav. gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal lytį ir pagal ligas 

 Vyrai Moterys
Kvėpavimo sist. ligos 224,3 239,4
Kraujotakos sistemos ligos 126,3 211,5
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 116,3 153,9
Akių ligos 89,4 115,9
Urogenitalinės sist. ligos 53,9 141,3
Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 106 65,9
Virškinimo sist. ligos 60,6 79,1
Odos ir poodžio ligos 57,1 72,3
Infekcinės ir parazitinės ligos 42,6 55,2
Piktybiniai navikai 17,4 14,5

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Klaipėdos rajone 2010 m. vaikų, sergančių pagrindinėmis ligomis, buvo dau-
giau negu Lietuvoje. Labiausiai Klaipėdos rajone išsiskyrė sergančiųjų infekcinėmis 
ir parazitinėmis ligomis skaičius (2008 m. – 81,9 sergantieji 1000 gyv., 2009 m. 
– 99,2) (žr. 6 pav.). Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis 2010 m., palyginti 
su 2009 m., sumažėjo nuo 583,6 iki 549,2 sergančiųjų 1000 gyv., o akių ligomis 
– išaugo nuo 178,8 iki 209,6 sergančiųjų 1000 gyv.

6 pav. Sergančių vaikų (0-17 m.) skaičius 1000 gyventojų  pagal ligas 2010 m.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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2010 m. ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose profilaktiniam pasit-
ikrinimui iš viso apsilankė 87,3 proc. (2009 m. - 86,1 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. Vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, kiekvienais metais vis 
daugėja (žr. 9 lent.).

9 lentelė. Vaikų (0-17 m.), sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius Klaipėdos raj.

  

2007 2008 2009 2010

abs. sk. proc. abs. sk. proc. abs. sk. proc. abs. sk. proc.

Regos sutrikimai 1512 15,6 1573 16,3 1732 18 2002 21

Klausos defektai 23 0,2 19 0,2 28 0,3 32 0,3

Skoliozė 440 4,5 440 4,6 386 4 397 4,2

Deform. dorsopatijos 491 5,1 573 5,9 515 5,3 444 4,7

Nenormali laikysena 46 0,5 46 0,5 26 0,3 54 0,6

Kalbos sutrikimai 10 0,1 16 0,2 20 0,2 16 0,2
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

1.3. Aplinka

2011 m. II pusmetį Klaipėdos rajone pradėtas vykdyti aplinkos monitoringas 
pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos 
aplinkos monitoringo programą. 

Aplinkos oro tyrimai atliekami 17 Klaipėdos rajono vietų. Tiriamas oro 
užterštumas kietosiomis dalelėmis (KD10), anglies monoksidu (CO0, azoto diok-
sidu (NO2), sieros dioksidu (SO2) ir lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ). Ribinės 
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, nebuvo viršytos.

Triukšmo stebėsenos tyrimai atliekami 24 Klaipėdos rajono vietose (vaikų 
ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų, gyvenamųjų namų šalia pagrindinių gatvių 
aplinkoje). Labiausiai triukšmo lygis viršijamas Gargždu mieste: ekvivalentinio 
triukšmo lygio viršijimai nustatyti tiek rytinio, tiek vakarinio piko bei nakties metu 
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS STEBĖSENOS 2007-2011 METŲ PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITA

Klaipėdos, Basanavičiaus, Vasario 16-osios gatvėse. Didesni nei leistina ekvival-
entinio triukšmo lygiai užfiksuoti ir Priekulėje (Klaipėdos g. ties Priekulės PSPC),
Kretingalėje, Ketvergiuose ties mokykla, Jakuose ir Antkoptyje. Kituose triukšmo 
tyrimo taškuose leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis nebuvo viršytas. Pagrindi-
nis triukšmo šaltinis rajone yra transporto priemonės.

2011 m. Klaipėdos rajone buvo atliekama 3 maudyklų (Minijos upės 
ties Gargždais, Minijos upės ties Priekule, Gargždų karjero) vandens kokybės 
stebėsena. Buvo tirti 29 vandens ėminiai, iš kurių 5 neatitiko Lietuvos higienos 
normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų 
(2010 m. iš 32 vandens ėminių neatitiko 10).

Klaipėdos rajono gyventojams geriamąjį vandenį 2011 metais tiekė UAB 
„Klaipėdos rajono vandenys“ ir AB „Klaipėdos vanduo“. Eksploatuotos 58 
vandenvietės Klaipėdos rajono teritorijoje. Geriamasis vanduo tiektas 31 333 
gyventojams (2010 m. – 29219 gyventojų). Iš jų 18 043 gyventojams geriamąjį 
vandenį tiekė AB „Klaipėdos vanduo“ ir 13 290 gyventojų – UAB „Klaipėdos rajono 
vandenys“. Klaipėdos rajono gyventojams per parą iš viso tiekta vandens 4 008,78 
m³ (2010 m. – 4279,9 m³). Iš jų 2630 m³ vandens tenka Gargždų miesto vandens 
vartotojams (2010 m. – 2469 m³).

Vandenviečių priežiūra ir kontrolė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos hi-
gienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
Nuolatinė programinė priežiūra atliekama nenutrūkstamai, siekiant patikrinti, ar 
geriamas vanduo atitinka šios higienos normos nustatytus reikalavimus.

2011 m. Gargždų miesto, Balsėnų, Ežaičių, Rokų vandenviečių tiekiamas 
vanduo atitiko visus reikalavimus (2010 m. – Gargždų miesto, Balsėnų, Rokų ir 
Daukšaičių vandenvietėse).

  Pagal pateiktas vandenviečių geriamojo vandens programinės priežiūros 
2011 m. ataskaitas Klaipėdos rajone vandenviečių tiekiamame geriamajame 
vandenyje viršytos fluorido, amonio, geležies ir mangano leistinos vertės.

Fluorido leidžiama vertė viršyta 9 vandenvietėse. Viršytos leistiną vertę 
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fluoridų koncentracijos nustatytos šiose vandenvietėse: Agluonėnų – 1,63;
Aukštkiemio – 1,57; Endriejavo – 2,32; Girkalių – 3,42; Kalnuvėnų – 3,16; Kalotės 
– 2,48; Kretingalės – 1,75; Plikių – 1,7; Šlikių – 1,55. Leidžiama fluorido koncen-
tracija – 1,5 mg/l.

Bendroji geležis, amonis ir manganas žmonių sveikatai neigiamo poveikio 
neturi, tačiau turi tiesioginės įtakos geriamo vandens organoleptinėms savybėms 
– skoniui, kvapui, spalvingumui. Klaipėdos rajone 2011 metais eksploatuotose 
vandenvietėse amonio leidžiama vertė viršyta 45 vandenvietėse (2010 m. – 40, 
2009 m. – 39). Bendrosios geležies leidžiama vertė viršyta 46 vandenvietėse (2010 
m. – 44, 2009 m. – 48). Leidžiama geležies koncentracija – 200 µg/l. Didžiausios 
geležies koncentracijos nustatytos (µg/l): Auksoro – 2330; Dudinėlių – 3810; 
Judrėnų – 5590; Mickų – 2180; Rudagalvių – 2130. Mangano leidžiama vertė 
viršyta 8 vandenvietėse.

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba 2009-05-13 ir 2011-04-15 
išdavė išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taiky-
mo sąlygas Klaipėdos rajono Agluonėnų, Kretingalės ir Endriejavo vandenviečių 
bei Plikių ir Girkalių vandenviečių vandens tiekimo objekto teritorijoms. Išduotose 
sąlygose numatyta trejus metus stebėti dantų fluorozės paplitimo dinamiką tarp
minėtose gyvenvietėse nuolat gyvenančių arba jose lankančių vaikų ugdymo 
įstaigas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų.

2012-01-18 Valstybinė statybos komisija Kretingalės miestelyje naujai 
pastatytus vandens gerinimo įrenginius pripažino tinkamais naudoti. Kretingalės 
gyventojai nuo šiol vartos centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį, atitinkantį 
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ reikalavimus.

Susidariusių nuotekų kiekis Klaipėdos apskrityje 2010 m., palyginti su 2009 
m., padaugėjo, o Klaipėdos rajone ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išleistų į 
paviršinius vandenis, kiekis sumažėjo nuo 244 iki 210 tūkst. m3. Klaipėdos apskri-
tyje 2010 m. buvo išleista 80,2 proc. (2009 m. - 47,2 proc.) visų šalies užterštų ir 
neišvalytų nuotekų. Rajone užterštų be išvalymo nuotekų 2005–2010 m. laikotar-
piu išleista nebuvo.    



14 BENDROJI DALIS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
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Bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis šalyje ir Klaipėdos apskrit-
yje 2010 m., palyginti su 2009 m., mažėjo, o Klaipėdos rajone išmetamų teršalų 
kiekis išaugo nuo 651,2 iki 711,9 tonų. Didžiausią išmestų šalyje teršalų dalį 
– 94,6 procento – sudarė dujinės ir skystosios medžiagos (60,5 tūkst. t). Rajone 
taip pat didžiausią išmestų teršalų dalį – 96,9 procento – sudarė skystos ir dujinės 
medžiagos (0,7 tūkst. t.): anglies monoksidas – 40,6 proc., azoto oksidas – 16,8 
proc., sieros dvideginis – 0,2 proc. (žr. 7 pav.). 

7 pav. Išmestų skystųjų ir dujinių teršalų dalis Lietuvoje ir Klaipėdos rajono savivaldybėje (proc.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1.4. Sveikatos priežiūros ištekliai ir veikla

Klaipėdos rajone 2011 m. veikė 9 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudar-
iusios sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, ir Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras, kuris teikia rajono gyventojams visuomenės sveika-
tos priežiūros paslaugas.

Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas rajone 2011 m. teikė 4 
Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ir 3 privačios 
įstaigos. Prie šių įstaigų buvo prisirašę 39403 rajono gyventojai (76,3 proc. visų 
rajono gyventojų). 2010 m. buvo prisirašę 42857 rajono gyventojai (82,2 proc.).

Klaipėdos rajone pirminės sveikatos priežiūros įstaigose dirbo 25 šeimos 
gydytojai (iš jų 6 nepagrindiniame darbe), 1 vidaus ligų gydytojais, 6 vaikų ligų 
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gydytojai, 2 gydytojai chirurgai, 2 gydytojai akušeriai ginekologai, 2 gydytojai 
psichiatrai, 18 gydytojų odontologų.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje dirbo 45 gydytojai (iš jų 23 
nepagrindiniame darbe): 7 vidaus ligų, 2 vaikų ligų, 7 chirurgai, 2 akušeriai gine-
kologai, 7 anesteziologai-reanimatologai, 2 traumatologai-ortopedai, 1 akių ligų, 
2 otolaringologai, 1 fizinės medicinos ir reabilitacijos, 1 radiologas ir kt. Klaipėdos
rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje dirbančių gydytojų 86,37 % yra vyresnio 
nei 55 m. amžiaus, iš jų 6 gydytojai yra vyresni nei 65 metų. 

10 lent. Apsilankymų skaičius pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose

ASPĮ pavadinimas
Prisirašiusių 
gyventojų 

skaičius

Apsilankymų 
skaičius 1-am 

gyventojui 
pas šeimos 

gydytoją

Apsilankymų 
skaičius 1-am 

gyventojui pas 
odontologą

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m.

Klaipėdos r. savivaldybės viešosios įstaigos

Gargždų PSPC 29018 26107 4,6 5,2 0,5 0,7
Priekulės PSPC 5868 5600 4,42 4,8 0,65 0,8
Paupių PSPC 3124 3019 2,32 3,6 0,74 0,6
Kretingalės ambulatorija 1753 1648 3,57 3,7 0,47 0,4
Iš viso: 39763 36374 4,45 5,03 0,54 0,69

Privačios įstaigos

r. Dirginčienės BPG kab. 1180 1145 n. d. 5,12 n. d. 0,9
UAB „Juritmas“ 1204 1174 n. d. n. d. n. d. n. d.
UAB „Paslaugų orbita“ 715 710 n. d. 2,58 n. d. 0,3
Iš viso: 3094 3029

n. d. – nėra duomenų. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius

Apsilankymų pas gydytojus specialistus Klaipėdos rajono savivaldybės 
Gargždų ligoninės Konsultaciniame diagnostiniame skyriuje 2011 m. buvo 60436 
(2010 m. – 56378).
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11 lent. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės stacionarinių paslaugų rodikliai 2011 m.

Lovų sk. 
metų pa-
baigoje

Planinis
lovos

funkcio-
navimas

Įvykdymas

Gydėsi 
ligonių

Lovos 
funkcion-

avimas

Gydymo 
trukmė

Lovos 
apyvarta

Letališ-
kumas

Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos skyriai:

Reanimacijos skyrius 
3 250 134 201,0 1,92 44,66 5,7

Dienos chirurgijos skyrius

5 - 520 114,6 1,10 104,0 -

Vidaus ligų skyrius

45 300 1444 336,52 9,27 36,29 0,90

Vaikų ligų skyrius

20 310 909 286,6 6,31 45,45 -

Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios slaugos skyrius

60 350 346 352,81 52,72 6,69 23,70

Iš viso (be palaikomojo gydymo ir slaugos):

73 310 3007 299,43 6,75 44,36 1,03

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius

Klaipėdos rajone greitąją medicinos pagalbą teikė Klaipėdos rajono 
savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos 
pagalbos skyrius ir Klaipėdos miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (apie 
5000 gyventojų):

Metai
Iškvietimų 
skaičius iš 

viso

Pervežimai į 
Klaipėdos m. gy-
dymo įstaigas be 

gydytojo siuntimo

Pervežimai į 
Klaipėdos m. gy-
dymo įstaigas su 

gydytojo siuntimu

Nėščiųjų su 
patologija 

ir gimdyvių 
pervežimai

2009 m. 7022 1651 830 119
2010 m. 7140 2151 1135 118
2011 m. 7725 2620 1127 63

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius
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2. SPECIALIOJI DALIS
Specialiojoje dalyje analizuojamos Klaipėdos rajono savivaldybei būdingos 

specifinės sveikatos problemos. Šioje dalyje smulkiau išnagrinėta mirties
priežasčių struktūra Klaipėdos rajone, taip pat pateikiama informacija apie sveika-
tos problemas bei sergančių asmenų rodiklius. 

2.1. Mirties ir sveikatos būklės statistikos apžvalga

Bendrojoje dalyje aptarto mirtingumo ir bendro sergamumo statistika parodė, 
kad Klaipėdos rajone kaip ir visoje Lietuvoje dominuoja keturios pagrindinės 
sveikatos problemos – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo 
sistemos ligos ir išorinės priežastys. 

Kraujotakos sistemos ligos

Klaipėdos rajone, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos yra 
dažniausia gyventojų mirties priežastis. Jos dominuoja ne tik mirties priežasčių 
struktūroje, bet taip pat dominuoja bendrasis sergamumas šiomis ligomis, kurios 
išlieka žmonių lėtinė sveikatos problema. Lyginant paskutiniuosius dvejus metus 
(2009-2010 m.), mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis sumažėjo ir 
yra mažesnis negu Lietuvos. Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 
tiek Klaipėdos rajone, tiek šalyje 2007-2010 m. laikotarpiu didėjo (žr. 8-9 pav.).

8 ir 9 pav. Kraujotakos sistemos  ligų situacija 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS STEBĖSENOS 2007-2011 METŲ PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITA

Kaip ir visoje šalyje, Klaipėdos rajono savivaldybėje kraujotakos sistemos 
ligomis dažniau sirgo moterys nei vyrai. Dažniausia kraujotakos sistemos liga 
– arterinė hipertenzija (žr. 10 pav.).

10 pav. Sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis skaičius 1000 gyv. Klaipėdos raj. sav.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Piktybiniai navikai

         Antra pagal dažnumą gyventojų mirties priežastis yra piktybiniai navikai. 
Nuo piktybinių navikų 2010 m. mirė beveik kas ketvirtas mirusysis. 2010 m., paly-
ginti su 2009 m., mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis išaugo. 

11 ir 12 pav. Piktybinių navikų situacija 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

2010 m. piktybiniai navikai Klaipėdos rajone dažnesnė vyrų nei moterų mirties 
ir susirgimų priežastis. Nors vyrų pagrindinė mirties priežastis dėl piktybinių 
navikų yra trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniai navikai (2010 m. 71,1 atv. 100 
000 gyv.), tačiau sergančių vyrų piktybiniais navikais struktūroje, pirmoje vietoje 
yra priešinės liaukos piktybiniai navikai. 2010 m. taip pat išaugo ir mirtingumas 
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dėl šių piktybinių navikų. Atliktų profilaktinių patikrinimų dėl priešinės liaukos
vėžio 2008-2010 m. laikotarpiu sumažėjo (žr. 13 pav.). 

13 pav. Mirtingumo, ligotumo ir pasitikrinimo dėl priešinės liaukos vėžio situacija Klaipėdos raj.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras, Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

Moterų dažniausia susirgimų ir mirties priežastis dėl piktybinių navikų – 
krūties ir gimdos kaklelio piktybiniai navikai. 2008-2010 m. laikotarpiu sergančiųjų 
moterų krūties vėžiu ir mirusiųjų dėl šios priežasties skaičius didėjo. 2010 m. 
taip pat išaugo mirtingumas ir dėl gimdos kaklelio vėžio. Viena iš sergamumo 
priežasčių ir dažnų mirčių yra vėlyvas išaiškinamumas ar ligos nežinojimas. Moterų 
dalyvavimas prevencinėse programose nėra aktyvus – dėl gimdos kaklelio vėžio 
2010 m. pasitikrino kas ketvirta moteris, dėl krūties vėžio – tik kas vienuolikta mo-
teris (žr. 14 ir 15 pav.).

14 ir 15 pav. Mirtingumo, ligotumo ir pasitikrinimo dėl krūties ir gimdos kaklelio vėžio sit-
uacija Klaipėdos rajone
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras, Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

Išorinės mirties priežastys

Klaipėdos rajone mirtingumas dėl išorinių priežasčių nuo 2007 m. iki 2009 m. 
mažėjo, tačiau 2010 m. jis vėl išaugo nuo ir viršijo šalies rodiklį (žr. 16 pav.).
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16 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių 100 000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

2007-2009 m. pagrindinės Klaipėdos rajono gyventojų išorinės mirties 
priežastys buvo tyčiniai susižalojimai (savižudybės) ir transporto įvykiai, o 2010 
m. – išaugo mirties atvejai dėl nušalimų ir vis dar išliko didelis mirčių skaičius 
dėl tyčinių susižalojimų. 2010 m. Lietuvos mirtingumo rodikliai dėl pagrindinių 
išorinių mirties priežasčių buvo mažesni negu Klaipėdos rajono savivaldybės (žr. 
17-18 pav.).

2010 m. vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių mirties 
priežasčių buvo 4,4 kartų didesnis negu moterų (atitinkamai 201,6 ir 45,9 atv. 100 
000 gyv.). Vyrai nusižudė 5,6 karto daugiau negu moterys. Visi žuvusieji transporto 
įvykio metu buvo vyrai.

2007-2010 m. laikotarpiu daugiausiai dėl pagrindinių išorinių mirties 
priežasčių mirė 45 m. ir vyresnio amžiaus Klaipėdos rajono gyventojai.

 17 ir 18  pav. Standartizuotas mirtingumas pagal išorines mirties priežastis 
Klaipėdos raj. 100 000 gyv. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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Kvėpavimo sistemos ligos

Lyginant su 2009 m., 2010 m. mirtingumo dėl kvėpavimo sistemos ligų rodik-
lis sumažėjo, tačiau viršijo šalies rodiklį. Nors kvėpavimo sistemos ligos mirties 
priežasčių struktūroje nedominuoja (užima penktą vietą mirties priežasčių 
struktūroje), tačiau jos yra didžiausia sveikatos problema ir taip pat viršija šalies 
rodiklį.

19 ir 20 pav. Kvėpavimo sistemos ligų situacija 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Nors Klaipėdos rajono savivaldybėje 2010 m., palyginti su 2009 m., 
sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sumažėjo nuo 
181,8 iki 160,2 sergančiųjų 1000 gyv., tačiau sergamumas šiomis sezoninio 
pobūdžio kvėpavimo sistemos ligomis išliko didžiausias, o lėtinės ligos nėra 
dominuojančios (žr. 21 pav.). 

21 pav. Klaipėdos raj. sav. gyventojų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis, pasiskirstymas 
2010 m. (proc.)
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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Lyginant Klaipėdos rajono savivaldybę su kitomis Klaipėdos apskrities 
savivaldybėmis, Klaipėdos rajono standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl krau-
jotakos sistemos ligų buvo trečioje vietoje, dėl piktybinių navikų, išorinių mirties 
priežasčių, kvėpavimo sistemos ligų - antroje vietoje, o standartizuotas mirtingu-
mo rodiklis dėl virškinimo sistemos ligų – mažiausias (žr. 6 lent.).

12 lentelė. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis ir savivaldybes 100 000 gyv., 2010 m. 

Klaipėdos 
raj. sav.

Klaipėdos 
m. sav.

Šilutės raj. 
sav.

Kretingos 
raj. sav.

Iš viso 938,5 878,5 1030,8 994,9
Kraujotakos sist. ligos 448,2 420,6 501,2 544,5
Piktybiniai navikai 211,1 208,9 173 212,4
Išorinės mirties priežastys 120,1 75,8 146,6 97
Virškinimo sist. ligos 49,1 58,3 78,8 52,3
Kvėpavimo sist. ligos 40,5 32,7 46,1 35,8
Infekcinės ligos 10,9 17,5 19,1 6,2

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Klaipėdos rajono savivaldybėje, palyginti su kitomis Klaipėdos apskrities 
savivaldybėmis, 2010 m. mažiausiai buvo sergančiųjų – endokrininės sistemos li-
gomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, piktybiniais navikais, virškinimo, jungiamo-
jo audinio ir skeleto-raumenų, kvėpavimo sistemų ligomis. Pagal patirtas traumas 
ir infekcinių - parazitinių ligų paplitimą, Klaipėdos rajono savivaldybė yra antroje 
vietoje  (žr. 13 lent.). 

Klaipėdos rajono savivaldybės sergančiųjų asmenų infecinėmis ir 
parazitinėmis ligomis skaičius 2009 ir 2010 m. buvo didesnis nei šalies. Viena iš 
pagrindinių infekcinių ligų Klaipėdos rajone yra tuberkuliozė. Nors 2008-2010 m. 
laikotarpiu sergamumas tuberkulioze sumažėjo nuo 68,3 iki 61,7 atvejų 100 000 
gyv., tačiau šis rodiklis vis dar viršija šalies ir Klaipėdos apskrities rodiklius. 66,6 
proc. nuo visų dėl infekcinių ligų 2010 metais mirusių Klaipėdos rajono gyventojų 
mirė dėl tuberkuliozės (žr. priede, 14 pav.). 

Klaipėdos rajono savivaldybės mirtingumo ir bendro sergamumo kai kuri-
omis ligomis palyginimas su Lietuvos ir Klaipėdos apskrities mirtingumu ir ben-
dru sergamumu pateiktas priede (žr. 4-21 pav.).
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13 lentelė. Sergančiųjų skaičius 1000 gyv. pagal ligas savivaldybes 2010 m. 

Ligos
Klaipėdos 

raj. sav.
Klaipėdos 

m. sav.
Šilutės raj. 

sav.
Kretingos 

raj. sav.

Kvėpavimo sist. 232,1 260,3 241 244,1
Kraujotakos sistemos 170 201,4 167,7 200
Jung. audinio ir skeleto-raumenų sist. 135,5 150,3 142,5 136,3
Akių ligos 103 153,4 112,9 89,9
Urogenitalinės sist. ligos 98,7 127,2 101 95,8
Traumos ir kt. išor. priežasčių padariniai 85,5 66,4 90,5 66,4
Virškinimo sist. 70,1 79,9 83,9 73,5
Odos ir poodžio 64,8 90,1 73,3 62,8
Endokrininės sist. 56,6 97,1 79,2 77,6
Psichikos ir elgesio sutrikimai 56,1 57,4 79,7 65,2
Infekcinės ir parazitinės 49,1 67,2 44,9 44,1
Piktybiniai navikai 15,9 22,1 17,8 21

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, šalyje 2010 m., 
palyginti su 2009 m., pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais darbingo amžiaus asmenų 
sumažėjo 31,4 procentais. Daugiausia šalyje darbingo amžiaus asmenų pirmą kartą 
pripažinti neįgaliais dėl kraujotakos sistemos ligų (2010 m. - 22,8 proc.). 

Klaipėdos rajone 2010 m., palyginti su 2009 m., darbingo amžiaus asmenų, 
pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, sumažėjo 17,2 procentais, vaikų – 23,8 proc. 
Nuo 2007 m. daugiausia darbingo amžiaus asmenų pripažinti neįgaliaisiais dėl 
jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų (2010 m. jie sudarė 30,1 
proc.). Iš 32 neįgalių Klaipėdos rajono vaikų iki 18 metų, 12-ai neįgalumas nus-
tatytas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų (10 berniukų ir 2 mergaitėms).

2.2. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra vienas iš sudėtingiausių pagal 
vertinimą rodiklių. Tai rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvi-
enas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos 
kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks 
nepakitęs.
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Nors 2010 m. Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė (VGT) 
2010 m. nežymiai sumažėjo, tačiau ji buvo ilgesnė lyginant su Skuodo rajono, Ri-
etavo sav. ir Lietuvos gyventojų VGT  (žr. 22 pav.).

22 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo  sav. gyventojų VGT

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų VGT penkių (2006-2010) metų vi-
durkis yra trumpesnis negu Skuodo raj. savivaldybės, tačiau ilgesnis negu Rietavo 
savivaldybės ir šalies. Moterų VGT (78,07) ilgesnė nei vyrų (67,23) (žr. 23 pav.).

   23 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo raj. ir Rietavo sav. gyventojų VGT penkių metų (2006-

2010) vidurkis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras

2.3. Klaipėdos rajono suaugusiųjų ir mokinių gyvensena

2007-2011 metų Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveika-
tos stebėsenos programos įgyvendinimo plane be demografinių, socialinių -
ekonominių, sveikatos būklės rodiklių taip pat  yra numatyta rinkti gyvensenos 
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rodiklius. Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių žmonių gyvensenos rodikliai 
buvo gauti, atlikus tyrimus 2007 m. ir 2011 m., o mokinių gyvensenos rodikliai 
– 2008 m. ir 2011 m.

Vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja lėtinių neinfekcinių ligų paplitimą yra žmonių 
gyvenimo būdas. Galima teigti, kad aukštiems Klaipėdos rajono gyventojų mirtin-
gumo ir sergamumo rodikliams kraujotakos sistemos ligomis, kvėpavimo sistemos 
ligomis ir piktybiniais navikais įtakos turi tokie rizikos veiksniai kaip nemažėjantis 
rūkymas, alkoholio vartojimas, nepakankama mityba ir fizinis aktyvumas (nors
fiziškai aktyvių žmonių padaugėjo, tačiau jų dalis nėra didelė).

2011 m. Klaipėdos rajone atlikto gyventojų gyvensenos tyrimo duomenimis, 
kad šiuo metu rūko prisipažino 60 proc. gyventojų ir tai yra 10,9 proc. daugiau nei 
2007 m. Tačiau kasdien rūkančiųjų Klaipėdos rajono gyventojų sumažėjo nuo 31,7 
ir 18,4 proc. 

1-3 kartus per savaitę stiprius alkoholinius gėrimus, alų gėrė daugiau nei 
penktadalis gyventojų. Mažiausiai kartą per savaitę vyno geriančiųjų 2011 m., 
palyginti su 2007 m., padaugėjo nuo 5,6 proc. iki 10,6 proc. 

Analizuojant 2011 m. Klaipėdos rajono mokinių gyvensenos tyrimą ir du-
omenis lyginant su 2008 m. atlikto tyrimo duomenimis, galima manyti, kad 
ilgalaikėje perspektyvoje gyventojų, turinčių žalingų įpročių, mažės. Klaipėdos 
rajone rūkančių mokinių sumažėjo (2011 m. rūkančių kiekvieną dieną, mažiausiai 
kartą per savaitę ir rečiau nei kartą per savaitę buvo 18 proc. mokinių, 2008 m. 
– 22,8 proc.).

Mokinių alkoholio vartojimas taip pat sumažėjo. 2,3 proc. mokinių prisipažino, 
kad stiprius alkoholinius gėrimus vartoja kasdien ar kelis kartus per savaitę (2008 
m. – 5,2 proc.), 6,2 proc. - silpnus alkoholinius gėrimus (2008 m. – 13,3 proc.), kad 
alų, vyną ir šampaną vartoja kasdien ar kelis kartus per savaitę atsakė 4,9 proc. 
mokinių (2008 m. – 9,8 proc.). 

2011 m. tyrimo duomenimis, pasikeitė Klaipėdos rajono gyventojų kai kurių 
maisto produktų vartojimo įpročiai. Ruošiant maistą padidėjo aliejaus naudoji-
mas (2007 m. – 75 proc., 2011 m. - 92,7 proc.), o taukų ir margarino naudojimas 
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sumažėjo. Daugiau negu pusė apklaustųjų ant duonos netepė jokių riebalų. 
Padaugėjo gyventojų, kurie žuvies valgė bent tris dienas per savaitę (2007 m. – 22,7 
proc., 2011 m. - 32,1 proc. gyventojų), o gyventojų, valgančių mėsos, sumažėjo 
(2007 m. – 60,8 proc., 2011 m. – 32,1 proc.). 2011 m. tyrimo duomenimis, palyginti 
su 2007 m., sumažėjo gyventojų, valgančių daržoves (bent tris dienas per savaitę 
valgančiųjų šviežias daržoves sumažėjo nuo 68,1 iki 39,6 proc., kitokias daržoves 
– nuo 23,2 iki 16,3 proc.). Vaisių ir uogų vartojimas taip pat yra sumažėjęs (vartoji-
mas mažiausiai tris dienas per savaitę sumažėjo dvigubai). 

Mokinių, valgančių daržoves, vaisius ir uogas, taip pat sumažėjo (kasdien 
valgančiųjų daržoves sumažėjo nuo 23,9 iki 18,3 proc. mokinių, vaisius ir uogas 
– nuo 26,5 iki 19,8 proc.). Pagal 2011 m. tyrimo metu atliktus matavimus, 18 proc. 
mokinių svoris per mažas, 4,9 proc. turi viršsvorio ir 0,5 proc. mokinių yra nutukę. 
Likusieji 76,6 proc. moksleivių turi normalų kūno svorį (2008 m. – 75,8 proc.).

Padaugėjo fiziškai aktyvių Klaipėdos rajono gyventojų skaičius. 2011 m.
mažiausiai 30 min. per dieną ėjo arba važiavo dviračiu į darbą 23,9 proc. gyventojų 
ir tai yra 5,8 proc. daugiau negu 2007 m. tyrimo duomenimis. Klaipėdos rajone bent 
4 kartus per savaitę 30 min. ir ilgiau taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir padidėtų 
širdies susitraukimų dažnis, sportavo 26,3 proc. gyventojų (2007 m. – 21,7 proc.). 

Mokinių fizinis aktyvumas taip pat padidėjo. Kasdien sportuojančių mokinių
padaugėjo nuo 25,4 iki 31,9 proc. 

Maža dalis gyventojų, nešiojančių tamsiu paros metu atšvaitus, taip pat 
prisitvirtinusių saugos diržais važiuojant automobiliu, daro įtaką nemirtiniems 
(2009 m. 173 atv. 100 000 gyv., 2010 m. – 190,8 atv.) ir mirtiniems (2009 m. 19,2 
atv. 100 000 gyv., 2010 m. – 11,6 atv.) sužalojimams kelių transporto įvykiuose 
Klaipėdos rajone.

Nedidelė dalis Klaipėdos rajono gyventojų nešioja atšvaitus tamsiu paros 
metu eidami neapšviesta gatve. 15,1 proc. gyventojų atsakė, kad beveik visada 
arba kartais naudoja šviesos atšvaitus (2007 m. – 18,2 proc.). 2011 m., palygin-
ti su 2007 m., 16,4 proc. padaugėjo gyventojų, kurie beveik visada arba kartais 
prisitvirtino saugos diržais, važiuojant ant priekinės sėdynės ar vairuojant, tačiau 
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sumažėjo gyventojų, kurie prisitvirtino diržais, važiuojant ant užpakalinės sėdynės 
(nuo 33,6 proc. iki 23,6 proc.). 

Klaipėdos rajono mokinių saugus elgesys kelyje, priešingai nei suaugusiųjų, 
pagerėjo. 2011 m. tyrime dalyvavę mokiniai atsakė, kad saugos diržais važiuodami 
automobiliu ant priekinės sėdynės visada prisitvirtina 86,5 proc. mokinių, tai yra 
8,7 proc. daugiau mokinių negu 2008 m. Važiuodami automobiliu ant užpakalinės 
sėdynės visada prisitvirtino daugiau negu pusė (59,5 proc.) Klaipėdos rajono 
mokinių (19,4 proc. daugiau nei 2008 m.). Mokinių, kurie eidami neapšviesta 
gatve ar keliu tamsiu paros metu, visada naudoja šviesos atšvaitus, 2011 m. (31,4 
proc.) buvo daugiau negu 2008 m. (26,5 proc.). 

Paklausus Klaipėdos rajono gyventojų apie dantų valymą, tik trečdalis (30,9 
proc.) suaugusiųjų ir tik pusė (49,4 proc.) mokinių atsakė, kad dantis šepetėliu ir 
pasta valo kelis kartus per dieną.

Sumažėjo gyventojų, kurie labai gerai arba gerai vertintų savo gyvenimo 
kokybę (2007 m. taip savo gyvenimo kokybę vertino 50,1 proc. gyventojų, 2011 
m. – 41,7 proc. gyventojų). Tuo tarpu didžioji dalis mokinių savo sveikatą vertina 
teigiamai, 76,2 proc. mokinių nurodė manantys, jog jų sveikata yra gera arba labai 
gera (2008 m. – 73,5 proc.). 

Apžvelgus gyvensenos tyrimų rezultatus pastebima, kad kai kurie Klaipėdos 
rajono gyventojų įpročiai gerėja. Svarbiausia, kad teigiamai keičiasi mokinių - 
jaunosios kartos elgsena. Tai parodo, kad tinkamai yra įgyvendinamos Klaipėdos 
rajono savivaldybės kompleksinės prevencinės programos, gerai organizuo-
jama ir vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
veikla bendruomenėje ir mokyklose, mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja 
įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.

Vadovaujantis Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 (2008-02-14 Nr. V-118 redakcija) 5 punkto 5.5. 
papunkčiu ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 
programa, 2011 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita Klaipėdos rajono 
savivaldybės tarybai bus pateikta balandžio mėn.
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APIBENDRINIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius kasmet didėjo, tačiau 

2011 m., palyginti su 2010 m., sumažėjo 483 gyventojais (2010 m. -52125 gyv., 
2011 m. – 51642 gyv.). 2011 metų pradžioje Klaipėdos rajone miesto (Gargždų ir 
Priekulės) gyventojai sudarė 34,6 proc. visų rajono gyventojų (17877 gyv.), kaimo 
vietovėse – 65,4 proc. visų rajono gyventojų (33765 gyv.). 2011 m. Klaipėdos ra-
jone moterų gyveno daugiau nei vyrų: 2011 m. pradžioje 1000-iui vyrų teko 1050 
moterys (25193 vyrai ir 26449 moterys). Gimstamumas Klaipėdos rajone 2010 m. 
išliko toks pat kaip ir 2009 m. – 12,9 gimusieji 1000 gyventojų. 

Klaipėdos rajone natūralus gyventojų prieaugis turėjo tendenciją didėti 
– daugėjo gyvų gimusiųjų ir mažėjo mirusių gyventojų. Tačiau 2010 m., palyginti 
su 2009 m., natūralus gyventojų prieaugis sumažėjo (2009 m. – 85, 2010 - 82).

2010 m. Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė (toliau – VGT) 
nežymiai sumažėjo, tačiau ji buvo ilgesnė lyginant su Skuodo rajono, Rietavo sav. 
ir Lietuvos gyventojų VGT. Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų VGT (2006-
2010) metų vidurkis yra trumpesnis nei Skuodo r. savivaldybės, tačiau ilgesnis nei 
šalies. 

2010 m. Klaipėdos rajono gyventojų mirtingumas buvo mažesnis nei šalies 
ir Klaipėdos apskrities gyventojų, tačiau palyginti su 2010 m. šis rodiklis nežymiai 
išaugo. Vyrų standartizuoti mirtingumo rodikliai buvo didesni nei moterų, kaimo 
gyventojų mirtingumas paskutiniuosius trejus metus didėjo, o miesto – mažėjo.

2010 m.  Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų bendras sergamumas 
buvo mažesnis nei Lietuvos, tačiau Klaipėdos rajono vaikų bendras sergamumas 
buvo didesnis nei Lietuvoje.

2010 m. pagrindinės Klaipėdos rajono gyventojų mirties priežastys buvo 
kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys, tačiau 
dažniausiai Klaipėdos rajono gyventojai sirgo kvėpavimo sistemos, kraujotakos 
sistemos bei jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis.
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Klaipėdos rajone, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos yra 
dažniausia gyventojų mirties priežastis. Paskutiniuosius ketverius metus mirtin-
gumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis stabilizavosi, bet sergamumo rodiklis 
nuo 2007 metų nuolat didėja. 

Kita dažniausia gyventojų mirties priežastis yra piktybiniai navikai. Nuo 
piktybinių navikų 2010 m. mirė beveik kas ketvirtas mirusysis. Mirtingumo nuo 
piktybinių navikų rodiklis nuo 2007 metų turi tendenciją didėti. Dažniausia vyrų 
mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2010 m. buvo trachėjos, bronchų, plaučių ir 
priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterų – krūties ir gimdos kaklelio piktybini-
ai navikai. Kaip ir visoje šalyje, taip ir Klaipėdos rajone gyventojų, sergančių pikty-
biniais navikais vis daugėja. Pagal lokalizaciją vyrams dažniausiai užregistruojami 
priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterims – krūties piktybiniai navikai. 

Klaipėdos rajone mirtingumas dėl išorinių priežasčių nuo 2007 m. iki 2009 m. 
mažėjo, tačiau 2010 m. jis vėl išaugo nuo 98,1 iki 123,4 atvejų 100 000 gyv. 2007-
2009 m. pagrindinės Klaipėdos rajono gyventojų išorinės mirties priežastys buvo 
tyčiniai susižalojimai (savižudybės) ir transporto įvykiai, o 2010 m. – padaugėjo 
mirties atvejų dėl nušalimų ir vis dar išliko didelis mirčių skaičius dėl tyčinių 
susižalojimų. 2010 m. vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių mirties 
priežasčių buvo 4,4 kartų didesnis negu moterų. 

2010 m. Klaipėdos rajone vaikų (0-17 metų) ir 18-44 metų amžiaus 
suaugusiųjų pagrindinė mirties priežastis buvo išorinės priežastys, 45-64 metų 
amžiaus gyventojų - piktybiniai navikai, vyresnio amžiaus gyventojų (65 m.+) 
– kraujotakos sistemos ligos. Visų amžiaus grupių mirties priežasčių struktūroje 
antroje vietoje buvo piktybiniai navikai. 

2010 m. Klaipėdos rajono vaikams dažniausiai buvo registruojamos 
kvėpavimo sistemos ligos, šiomis ligomis daugiausia sirgo ir 45-64 metų amžiaus 
gyventojai, 45-64 metų ir vyresniame amžiuje dominavo kraujotakos sistemos li-
gos. 

2010 m. Klaipėdos rajone išryškėjo šie sveikatos skirtumai tarp vyrų ir 
moterų:
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- daugiau vyrų nei moterų mirė nuo piktybinių navikų, dėl išorinių priežasčių 
ir kvėpavimo sistemos ligų, o nuo kraujotakos ir virškinimo sistemos ligų - dau-
giau moterų nei vyrų;

- daugiau vyrų nei moterų sirgo piktybiniais navikais bei patyrė daugiau 
traumų, o Klaipėdos rajono moterys daugiau sirgo kvėpavimo sistemos, kraujo-
takos  sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos, urogenitalinės 
sistemos, akių ligomis.

Klaipėdos rajono kaimo gyventojų mirtingumo nuo pagrindinių mirties 
priežasčių rodikliai buvo didesni nei miesto, tačiau miesto gyventojų ligotumo 
rodikliai buvo didesni nei kaimo gyventojų. 

2010 m. Klaipėdos rajone atlikto gyventojų gyvensenos tyrimo duomenimis 
Klaipėdos rajone:

- sumažėjo rūkančių mokinių ir padaugėjo rūkančių suaugusiųjų (kasdien 
rūkančiųjų Klaipėdos rajono gyventojų sumažėjo nuo 31,7 ir 18,4 proc.);

- alkoholio vartojimo paplitimas tarp mokinių taip pat sumažėjo, tačiau 
padaugėjo suaugusiųjų, vartojančių stiprius alkoholinius gėrimus kartą per 
savaitę arba kasdien;

- sumažėjo Klaipėdos rajono gyventojų, valgančių daržoves ir vaisius;

- šiek tiek padaugėjo fiziškai aktyvių Klaipėdos rajono gyventojų.
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REKOMENDACIJOS
Problema:

Kraujotakos sistemos ligos - dažniausia gyventojų mirties priežastis. 
Kraujotakos sistemos ligos yra antroje vietoje gyventojų sergamumo 
struktūroje.

Rekomendacijos:

-  Nustatyti sveikatą žalojančios elgsenos (nesveika mityba, rūkymas, 
mažas fizinis aktyvumas, nesaikingas alkoholio vartojimas) prevenciją  
bendruomenėse   Klaipėdos rajono sveikatinimo veiklos prioritetu

-  Skatinti visų amžiaus grupių gyventojus įsitraukti į prevencinę veiklą

-  Mažinti rizikos veiksnių paplitimą tarp suaugusiųjų (VSB, ASPĮ)

-  Parengti kompleksinę sveikatą žalojančios elgsenos prevencijos 
bendruomenėje programą

-  Skatinti visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros 
specialistų bendradarbiavimą

-  Vystyti fiziniam aktyvumui skirtą infrastruktūrą

Pastabos

Atlikus Klaipėdos rajono bendruomenių apklausą paaiškėjo, kad labiausiai 
paplitę rizikos veiksniai yra rūkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, nes-
veika mityba, mažas fizinis aktyvumas.  

Apklausos duomenimis veiksmingiausios alkoholio vartojimo, rūkymo 
paplitimo mažinimo priemonės yra jaunimo užimtumo skatinimas, 
infrastruktūros vystymas, individualios specialistų konsultacijos, sveikat-
inimo renginiai ir griežtesnės kontrolės priemonės. 

Veiksmingiausios sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo priemonės
yra infrastruktūros vystymas, jaunimo užimtumo skatinimas, sveikatinimo 
renginiai, individualios specialistų konsultacijos ir informaciniai straipsniai 
žiniasklaidoje.

Problema:

Piktybiniai navikai - yra antroje vietoje visų amžiaus grupių mirties 
priežasčių struktūroje. Klaipėdos rajono gyventojų mirtingumo nuo 
piktybinių navikų rodiklis viršija Lietuvos vidurkį, tačiau sergamumo 
rodikliai yra mažesni nei Lietuvos rodikliai. Valstybės finansuojamos
prevencinės  programos vyksta nepakankamai aktyviai.
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Rekomendacijos:

-  Skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti valstybės finansuojamose
prevencinėse programose (ASPĮ)

-  Mažinti rizikos veiksnių paplitimą tarp Klaipėdos rajono gyventojų

-  Parengti kompleksinę sveikatą žalojančios elgsenos prevencijos 
bendruomenėje programą

-  Skatinti visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros 
specialistų bendradarbiavimą

Pastabos

Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2010 m. buvo 
trachėjos, bronchų, plaučių ir priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterų 
– krūties ir gimdos kaklelio piktybiniai navikai.

Problema

Didelis mirčių skaičius dėl tyčinių susižalojimų (savižudybių).

Rekomendacijos:

-  Nustatyti, kokios yra dažniausios savižudybių priežastys (socialiniai veik-
sniai, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, psichikos sveikatos sutrikimai ir 
kt.) ir numatyti veiksmus situacijai gerinti

-  Skaitinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdant savižudybių prevenciją

Problema

Sveikatos skirtumai tarp moterų ir vyrų

Rekomendacijos

-  Skatinti vyrus aktyviau dalyvauti sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos 
veiklioje (VSB, ASPĮ)

Problema

Sveikatos skirtumai tarp kaimo ir miesto gyventojų

Rekomendacijos:

-  Nustatyti, kokios yra priežastys (gyventojų požiūris, sveikatos priežiūros 
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paslaugų prieinamumas, susisiekimas ir pan.) ir numatyti priemonių planą 
situacijai gerinti  

-  Vykdant prevencinį darbą ypatingą dėmesį skirti kaimo gyventojams

Problema

Negerėja kai kurie gyventojų gyvensenos įpročiai: 

-  Padaugėjo suaugusiųjų, vartojančių stiprius alkoholinius gėrimus kartą 
per savaitę arba kasdien

Rekomendacijos

-  Vykdant Klaipėdos rajono psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenci-
jos 2011–2015 m. programą daugiau dėmesio skirti prevenciniam darbui su 
suaugusiais gyventojais

-  Skatinti bendruomenes organizuoti renginius be alkoholio

Pastabos

-   Vykdant Programą yra aktyviai dirbama su mokyklinio amžiaus vaikais, 
veikla yra nuosekli ir tęstinė. 2011 m. gyvensenos tyrimo duomenimis  
rūkymo ir alkoholio vartojimo paplitimas tarp mokinių sumažėjo

-  Sumažėjo Klaipėdos rajono gyventojų, valgančių daržoves, vaisius ir 
uogas

Rekomendacijos

-  Paraginti visas Klaipėdos rajono mokyklas dalyvauti programoje „Vaisiai 
mokykloms“

-  Tęsti prevencinį darbą, įtraukiant visas gyventojų grupes

Pastabos

2012-02-27 programoje „Vaisiai mokykloms“  dalyvavo 11 iš 18 rajono 
mokyklų

-  Šiek tiek padaugėjo fiziškai aktyvių Klaipėdos rajono gyventojų

Rekomendacijos

-  Vystyti fiziniam aktyvumui skirtą infrastruktūrą

-  Skatinti fizinį aktyvumą sudarant sąlygas gyventojams

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos                              
VSB – visuomenės sveikatos biuras

REKOMENDACIJOS
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PRIEDAI

1 pav. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes 2010 m. pradžioje (proc.)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2  pav. Gimstamumas Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos raj. sav. 1000 gyv. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

3 pav. Mirtingumas Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos raj.  sav. 1000 gyv. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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4 pav. Mirtingumas Klaipėdos raj. savivaldybėje  100 000 gyv. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

5 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo infekcinių ligų  100 000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

6 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų  100 000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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7 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  100 000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

8 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų  100 000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

9 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų  100 000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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10 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių  100 000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

11 pav. Gyventojų bendras sergamumas jung. audinio ir skeleto-raumenų ligomis 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

12 pav. Gyventojų bendras sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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13 pav. Gyventojų bendras sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

14 pav. Gyventojų sergamumas aktyvia tuberkulioze 100 000 gyv.
Šaltinis: Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

15 pav. Gyventojų bendras sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais skaičius 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

60

50

40

30

20

10

0
2008 2009 2010 2007

55,9

47,7

50,4

43,5

47,1
52,9

46,7

55,6

46,9

54,3

49,1
47,3

Klaipėdos raj. sav.
Klaipėdos apskritis
Lietuva

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2008 2009 2010 2007

61,5

58,6

52,1

68,3

55,7

56,3

50,2

57,8

47,9

54,6

61,763,5

Klaipėdos raj. sav.
Klaipėdos apskritis
Lietuva

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50
2008 2009 2010 2007

61,9

56,3

56,3 55,9

59,9

63,7
60,4

63,9

63,3

68,9

64,9

58,3

Klaipėdos raj. sav.
Klaipėdos apskritis
Lietuva

PRIEDAI



39

 

16 pav. Gyventojų bendras sergamumas priklausomybės ligomis 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

17 pav. Gyventojų bendras sergamumas endokrininės sistemos ligomis skaičius 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

18 pav. Gyventojų bendras sergamumas nervų sistemos ligomis skaičius 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS STEBĖSENOS 2007-2011 METŲ PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITA

19 pav. Gyventojų bendras sergančiųjų virškinimo sistemos ligomis skaičius 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

20 pav. Gyventojų bendras sergamumas odos ir poodžio ligomis skaičius 1000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

 

21 pav. Gyventojų, kuriems užregistruota trauma ir kiti išorinių priežasčių padariniai, sk. 1000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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