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ĮVADAS  
 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaita (toliau - 

Ataskaita) parengta  pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 6 d. 

įsakymu patvirtintomis savivaldybėms skirtoms visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo 

rekomendacijomis.  

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vadovaudamasis Klaipėdos 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-595 patvirtinta 2012-2014 

metų Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos 

įgyvendinimo planu, vykdo visuomenės sveikatos stebėseną Klaipėdos rajone. 

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 užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m. programa. 

2. Sveikatą žalojančios elgsenos prevencijos Klaipėdos rajone 2014-2016 metų programa. 

3. Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009-2020 m. 1.5 tikslo „Kokybiška ir prieinama 

sveikatos priežiūra, nukreipta į ligų prevenciją, sveikatos ugdymą, išsaugojimą bei plačiai paplitusių 

ligų gydymą“ uždavinius. 

Ataskaitoje pateikta 2012 m. Klaipėdos rajono gyventojų demografiniai, mirtingumo, 

sergamumo, aplinkos, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir sveikatos priežiūros išteklių rodiklių 

analizė, visuomenės sveikatos būklės apibendrinimas, rekomendacijos. Daugelis šių rodiklių 

lyginami su Klaipėdos apskrities savivaldybių ir Lietuvos atitinkamais rodiklias, analizuojami 

pastarųjų metų pokyčiai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. atlikus visuotinį Lietuvos gyventojų ir būstų surašymą 

buvo patikslintas 2001-2011 m. gyventojų skaičius Lietuvoje, todėl daugelis rodiklių buvo 

perskaičiuoti, nes gyventojų skaičius yra bet kurio dažnio rodiklio vardiklis, tad keitėsi ir rodiklių 

reikšmės. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitoje 

pateikiami ir lyginami rodikliai už 2008-2012 (dalis už 2013) m. laikotarpį. 

Duomenų šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto Sveikatos centro 

informacijos centras, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 

Ataskaitą rengė:  

Neringa Tarvydienė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, tel. 

(8 46) 45 37 54, el. p. direktore@visuomenessveikata.lt,  

Laima Kaveckienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos 

skyriaus vedėja, tel. (8–46) 45 20 67, el.p. laima.kaveckiene@klaipedos-r.lt 

Gintarė Tamašauskė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos 

skyriaus vyr. specialistė tel. tel. (8–46) 45 20 67, el.p. gintare.tamasauske@klaipedos-r.lt 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė D. Narvilaitė, tel. (8–

46) 45 37 54, el.p. stebesena@visuomenessveikata.lt 
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1. BENDROJI DALIS 

 
1.1. DEMOGRAFINĖ, SOCIALINĖ EKONOMINĖ BŪKLĖ 

1.1.1. Gyventojai 
 

Remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, 

2013 m. pradžioje, palyginti su 2012 m.,  Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius išaugo 

209 gyventojais. 2013 metų pradžioje Klaipėdos rajone miesto (Gargždų ir Priekulės) gyventojai 

sudarė 31,6 proc. visų rajono gyventojų, kaimo vietovėse – 68,4 proc. visų rajono gyventojų. 2013 

m. pradžioje 1000-iui Klaipėdos rajono vyrų teko 1057 moterys (žr. 1 lent.). 

 

1 lent. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. savivaldybėje  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Iš viso 50488 51690 51843 51279 51405 51614 

Moterys  25996 26641 26721 26434 26491 26523 

Vyrai 24492 25049 25122 24845 24914 25091 

Miestas 16593 16698 16699 16445 16371 16317 

Kaimas 33895 34992 35144 34834 35034 35297 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Pagal vidutinį gyventojų amžių, Klaipėdos rajono gyventojai yra jaunesni už šalies 

gyventojus. Vidutinis Klaipėdos rajono gyventojų amžius 2012 m. pradžioje buvo 38,5 o 2013 m. – 

38,9 metai (atitinkamai šalyje – 41 ir 41,3 metai).  

2013 m. pradžioje šalyje vaikų (0-17 m.) buvo mažiau nei pagyvenusių žmonių (atitinkamai 

18,3 ir 24 proc. visų šalies gyventojų), o Klaipėdos rajono savivaldybėje atvirkščiai - vaikų dalis 

buvo didesnė nei pagyvenusių žmonių (atitinkamai 21,1 ir 19,9  proc.) (žr. 2 lent.). 

 

2 lent. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes 2012-2013 m. pradžioje (proc.) 

 Klaipėdos raj. Lietuva 

0-17 m. 18-59 m. 60+ m. 0-17 m. 18-59 m. 60+ m. 

2012 21,5 58,9 19,6 18,5 57,8 23,7 

2013 21,1 59,1 19,9 18,3 57,7 24 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

1.1.2. Gimstamumas 

 

Kaip ir šalyje, Klaipėdos rajone 2013 m. gimusiųjų skaičius buvo didesnis palyginti su 2012 

m., (atitinkamai 135 gimusiais daugiau). 2011-2012 m. laikotarpiu Klaipėdos rajone gimusiųjų 

skaičius buvo mažesnis nei mirusiųjų, tačiau 2013 m. natūralus gyventojų prieaugis tapo teigiamu – 

gimusiųjų skaičius tapo didesnis nei mirusiųjų (žr. 3 lent.).  

 

3 lent. Natūralus gyventojų prieaugis Klaipėdos r. savivaldybėje 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gimusieji 604 605 590 550 525 660 

Mirusieji 581 583 589 601 596 610 

Natūralus gyv. prieaugis 23 22 1 -51 -71 50 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

 

1.1.3. Mirtingumas 

 

Pagal mirties atvejų ir jų priežasčių registro duomenis galima teigti, kad tiek šalyje, tiek 

Klaipėdos rajono savivaldybėje 2008-2012 m. laikotarpiu, standartizuotas mirtingumo rodiklis 

mažėja (žr. 1 pav.).  
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1 pav. Standartizuotas mirtingumas 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

  

Rajone vyrų miršta daugiau nei moterų. Standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis kiekvienais 

metais išlieka dvigubai didesnis nei moterų (2012 m. – atitinkamai 12,2 ir 6,1 mirusieji 1000 

gyventojų) (žr. 4 lent.).  

 

4 lent. Standartizuotas mirtingumas pagal lytį Klaipėdos raj. savivaldybėje 1000 gyv.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Vyrai (standartizuoti rodikliai) 13,3 12 12,9 13,4 12,2 

Moterys (standartizuoti rodikliai) 6,1 6,4 5,9 6,1 6,1 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

Mirusių kūdikių Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų kasmet mažėja. Klaipėdos rajone 

kūdikių mirtingumo rodiklis 2010-2012 m. laikotarpiu buvo kintantis - 2010 m. mirė penki 

kūdikiai, 2011 m. – 3 kūdikiai, 2012 m. - 4 ir šis mirusių kūdikių skaičius 1000 gyvų gimusių nuo 

2010 m. vis dar viršijo šalies rodiklius (žr. 2 pav.). Pagrindinė kūdikių mirtingumo priežastis – 

perinatalinio periodo ligos. 

 

 
2 pav. 1000 gimusių tenka mirusių kūdikių Lietuvoje ir Klaipėdos r. savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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1.2. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ 

 

Klaipėdos rajone, kaip ir šalyje, suaugusiųjų (nuo 18 m.) bendras sergamumas (savivaldybės 

gyventojams per metus registruotų ligos atvejų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis), 

užregistruotas ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, turi tendenciją didėti. Vaikų (0-17 m.) 

bendras sergamumas šalyje kiekvienais metais taip pat didėja, tačiau Klaipėdos rajone 2008-2011 

m. laikotarpiu augęs rodiklis 2012 m. sumažėjo nuo 2935,2 iki 2802,3 ligų 1000 vaikų (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. Vaikų bendras sergamumas 1000 vaikų ir suaugusiųjų bendras sergamumas 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

2010-2012 m. laikotarpyje, Klaipėdos rajone gyventojų bendro sergamumo rodikliai 

kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų sistemos, 

urogenitalinės sistemos ligomis išliko didesni nei šalies (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Visų užregistruotų ligų procentinis pasiskirstymas 2012 m. (proc.) 

Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajono savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai serga vyresnio 

amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos ligos (žr. 5 lent.). 
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5 lent. Sergančiųjų Klaipėdos r. sav. gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas 2012 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Be kvėpavimo sistemos ligų, daug vaikų (0-17 m.) serga akių ligomis ir Klaipėdos rajone jų 

skaičius kiekvienais metais auga. Reikia atkreipti dėmesį ir į kitas vaikų ligas. 2012 m., palyginti su 

2010 m., išaugo sergančių endokrininės sistemos ligomis vaikų skaičius – nuo 24 iki 92 vaikų 1000 

gyv. ir viršija šalies rodiklį. 2012 m. Klaipėdos rajone vaikų, sergančių kraujotakos sistemos 

ligomis buvo 2,7 karto daugiau nei šalyje (žr. 5 pav.). 

 

 
5 pav. Sergantys vaikai (0-17 m.) pagal ligas Klaipėdos r. savivaldybėje 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2012 m. Klaipėdos rajone procentinis mirties priežasčių pasiskirstymas nežymiai skyrėsi nuo 

šalies, tik kraujotakos sistemos ligos sudarė didesnį skirtumą – Klaipėdos rajone mirčių buvo 

mažiau nei Lietuvoje (atitinkamai 53,9 ir 56,6 proc. visų mirčių). 

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

Kvėpavimo sist. ligos 566 176 225 

Kraujotakos sistemos ligos 73 155 656 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 121 158 266 

Akių ligos 261 70 190 

Urogenitalinės sist. ligos 47 139 212 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 110 104 94 

Virškinimo sist. ligos 133 64 150 

Odos ir poodžio ligos 140 64 81 

Infekcinės ir parazitinės ligos 134 48 40 

Endokrininės sist. ligos 92,1 92,5 169,5 
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6 pav. Mirties priežasčių pasiskirstymas Klaipėdos r. savivaldybėje ir Lietuvoje 2012 m. (proc.) 

Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 65,1 proc. visų 

mirusių moterų ir  43,3 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 (žr. 7 pav.). 

 

 
7 pav. Mirties priežasčių pasiskirstymas pagal lytį Klaipėdos r. savivaldybėje (proc.) 

Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2012 m. lyginant vyrų ir moterų mirties priežastis 45-69 m. amžiaus laikotarpyje, vyrų 

didėjantį mirčių skaičių nulėmė piktybiniai navikai (mirė 30 vyrų ir 13 moterų), kraujotakos 

sistemos ligos (46 ir 11) ir išorinės priežastys (24 ir 2) (žr. 8 pav.). 
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8 pav. Vyrų ir moterų mirtys Klaipėdos rajone 2012 m. (absoliutūs skaičiai) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Standartizuotas gyventojų mirtingumas 2012 m. Klaipėdos rajono miestuose buvo didesnis 

nei kaimuose (atitinkamai 9,2 ir 8,6 mirties atvejai 1000 gyventojų).  

Lyginant miesto ir kaimo mirtingumo rodiklius pagal priežastis, miesto gyventojų 

mirtingumas dėl kraujotakos ligų yra didesnis nei kaimo gyvetojų (žr. 6 lent.). 

 

6 lentelė. Mirtys pagal priežastis ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. sav. 2012 m. (1000 gyv.) 

 Miestas Kaimas 

Kvėpavimo sist. ligos 0,3 0,4 

Virškinimo sist. ligos 0,6 0,8 

Išorinės mirties priežastys 1,2 1,1 

Piktybiniai navikai 2,8 2,1 

Kraujotakos sistemos ligos 8 5,4 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajono savivaldybėje 2012 m., kaip ir 2011 m., 18–44 m. amžiaus gyventojų 

pagrindinė mirties priežastis išliko dėl išorinių priežasčių, 45 m. ir vyresniųjų Klaipėdos rajono 

gyventojų – dėl kraujotakos sistemos ligų. Pasikeitė tik 0-17 m. vaikų pagrindinė mirties priežastis 

– 2011 m. didesnis mirčių skaičius buvo nuo išorinių priežasčių (4 atvejai), o 2012 m. – nuo 

piktybinių navikų (2 atvejai) (žr. 7 lent.).  

 

7 lentelė. Mirtys pagal priežastis ir amžių Klaipėdos r. sav. 2012 m. (absoliutūs skaičiai) 

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

Infekcinės ligos 1 0 5 4 

Kvėpavimo sist. ligos 0 1 4 14 

Virškinimo sist. ligos 0 6 12 18 

Išorinės mirties priežastys 1 17 23 17 

Piktybiniai navikai 2 5 31 83 

Kraujotakos sistemos ligos 0 6 44 271 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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1.3. APLINKA 

 

2013 m. Klaipėdos rajone 24 vietose buvo atliekama aplinkos triukšmo stebėsena. Iš 210 

atliktų ekvivalentinio triukšmo lygio matavimų 11 (5,2 proc.) viršijo leistiną lygį. Daugiausia 

leistino ekvivalentinio lygio viršijimų nustatyta Gargždų mieste didesnėse transporto susitelkimo 

vietose – Basanavičiaus g., Klaipėdos g. 

Iš 210 atliktų maksimalaus triukšmo lygio matavimų 90 (42,8 proc.) viršijo leistiną lygį. 

Maksimalaus triukšmo lygio viršijimai siekė nuo 1 iki 10 decibelų. Didžiausi maksimalaus triukšmo 

lygio viršijimai buvo Gargždų mieste: Klaipėdos g., Basanavičiaus g., Kvietinių g. ties muzikos 

mokykla, Žemaitės g. ties Gargždų miesto lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“. Šiuos momentinius, 

akustinį diskomfortą keliančius triukšmo lygius generuoja pravažiuojantis transportas, sankryžose 

bei stovėjimo aikštelėse manevruojančios transporto priemonės, bei žmonių veiklos keliamas 

triukšmas (statybos darbai, aplinkos darbai ir kt.).  

Tik Klaipėdos rajono tyliosiose viešosiose vietose (Gargždų miesto parke ir Priekulės Vingio 

parke) nebuvo viršyti leistini triukšmo rodikliai. 

2013 m. buvo vykdoma Klaipėdos rajono maudyklų vandens kokybės stebėsena 5-se 

maudyklose: Minijos upės ties Gargždais ir ties Priekule, Gargždų karjero, Dovilų karjero ir 

Kapstato ežero. Buvo tirti 45 vandens ėminiai, visi atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus (2012 m. iš 55 vandens ėminių 

neatitiko 6). 

Klaipėdos rajono gyventojams geriamąjį vandenį 2013 metais tiekė AB „Klaipėdos 

vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“. Eksploatuotos 55 vandenvietės Klaipėdos rajono 

teritorijoje. Centralizuotai geriamasis vanduo tiektas 34 653 gyventojams (2012 m. – 33 085 

gyventojams).  

2013 m. Balsėnų, Ežaičių, Pėžaičių, Dreižių, Gropiškės, Mieželių, Rokų, Jakų vandenviečių 

tiekiamas vanduo atitiko visus reikalavimus (2012 m. – Gargždų miesto, Balsėnų, Ežaičių, Pėžaičių, 

Rokų, Jakų vandenvietėse). 

Pagal pateiktas vandenviečių geriamojo vandens programinės priežiūros 2012 m. ataskaitas 

Klaipėdos rajone vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje viršytos fluorido, amonio, 

geležies ir mangano leistinos vertės.  

Fluorido leidžiama vertė viršyta 8 vandenvietėse (2012 m. – 5): Endriejavo – 2,40 mg/l; 

Agluonėnų – 1,62; Kuodžių – 1,9; Girkalių – 2,36; Kalnuvėnų – 2,73; Kalotės – 2,55, Kvietinių – 

2,16; Plikių – 2,56. Leidžiama fluorido koncentracija – 1,5 mg/l. 

Bendroji geležis ir amonis žmonių sveikatai neigiamo poveikio neturi, tačiau turi tiesioginę 

įtaką geriamo vandens organoleptinėms savybėms – skoniui, kvapui, spalvingumui. Klaipėdos 

rajone 2013 metais eksploatuotose vandenvietėse amonio leidžiama vertė viršyta 39 vandenvietėse 

(2012 m. – 43). Bendrosios geležies leidžiama vertė viršyta 34 vandenviečių (2012 m. – 30). 

Leidžiama geležies koncentracija – 200 µg/l. Mangano leidžiama vertė viršijo 6 vandenvietėse 

(2012 m. – neviršijo). Leidžiama mangano koncentracija – 50 µg/l.  

2012 m. paimto ir sunaudoto vandens kiekis Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo mažesnis 

nei 2011 m. Paimta vandens buvo 1508,0 tūkst. m
3 

(2011 m. – 1808,0 tūkst. m
3
), sunaudota – 

1629,0 tūkst. m
3
 (2011 m. – 1842,0 tūkst. m

3
). Požeminis vanduo sudarė 83,4 proc. viso sunaudoto 

vandens. 

Lietuvoje 2012 m. daugiausiai vandens buvo sunaudota energetikos reikmėms. Klaipėdos 

rajono savivaldybėje vanduo daugiausiai naudojamas pramonės (980,0 tūkst. m
3
) ir ūkio ir buities 

(649,0 tūkst. m
3
) reikmėms. 

Susidariusių nuotekų kiekis Klaipėdos rajone, kaip ir šalyje, 2012 m., palyginti su 2011 m., 

sumažėjo (Klaipėdos rajone nuo 306,7 iki 234,0 tūkst. m
3
).  

Bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis kaip ir šalyje, taip ir Klaipėdos rajone 2012 

m., palyginti su 2011 m., sumažėjo (Klaipėdos rajone sumažėjo nuo 713,8 iki 641,6 tonų; vienam 

gyventojui teko 12,4 kg išmestų teršalų). Didžiausią išmestų teršalų dalį – 94,9 proc. – sudarė 
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dujinės ir skystosios medžiagos (686,7 t): anglies monoksidas – 40,1 proc. (2011 m. - 45,2 proc.), 

azoto oksidas – 16,7 proc. (2011 m. - 15,5 proc.), sieros dvideginis – kaip ir 2011 m. - 0,1 proc. (žr. 

10 pav.).  

 
10 pav. Išmestų skystųjų ir dujinių teršalų dalis Lietuvoje ir Klaipėdos raj. sav. 2012 m. (proc.) 

Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Lietuvos statistikos departamentas 

 

 

1.4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠTEKLIAI IR VEIKLA 

 

 Klaipėdos rajone 2013 m. veikė 9 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su 

teritorine ligonių kasa ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  

Ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikė 4 Klaipėdos rajono savivaldybės 

viešosios sveikatos priežiūros įstaigos (prisirašę 36309 rajono gyventojai) ir 4 privačios įstaigos 

(prisirašę 5135.gyventojai). Klaipėdos rajone 2013 m. veikė 16 kaimo medicinos punktų, juose 

buvo prisirašę 7447 gyventojai.  

 

8 lent. Klaipėdos rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai 2013 m.  

 Iš viso 

fiz. 

asm. 

Pagr. pareigos 

yra toje pačioje 

įstaigoje 

Pagr. darbovietė 

yra kita tos pačios 

savivaldybės 

įstaiga 

Pagr. darbovietė 

yra kitos 

savivaldybės 

įstaiga 

1. Klaipėdos r. savivaldybės 

viešosios įstaigose: 

52 40 5 7 

1.1. šeimos gydytojai 22 18 1 3 

1.2. vidaus ligų gydytojai 1 1   

1.3. vaikų ligų gydytojai 6 4 1 1 

1.4. gydytojai akušeriai 

ginekologai 

2 1 1  

1.5. gydytojai chirurgai 2  1 1 

1.6. odontologai 17 14 1 2 

1.7. psichiatrai 2 2   

2. Kitų (privačių) steigėjų 

įstaigose: 

9 3 1 5 

2.1. šeimos gydytojai 7 3 - 4 

2.2. odontologai 2  1 1 
  Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius 
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Prie Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų prisirašę iš viso 41 444 

gyventojai (80,3 proc. visų gyventojų), iš jų turėjo draustumą – 38 000 (91,7 proc. visų 

prisirašiusių). 

 

9 lent. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai 

Įstaigos pavadinimas Prisirašiusių gyventojų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 1-am 

gyventojui pas 

šeimos gydytoją 

Apsilankymų 

skaičius 1-am 

gyventojui pas 

odontologą 

2012 m. 2013 m. 2012 

m. 

2013 m. 2012 

m. 
2013 

m. 

Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos 

1. Gargždų PSPC 26257 26043 5,5 5,7 0,7 0,7 

2. Priekulės PSPC 5590 5584 5,2 6,0 0,7 0,76 

3. Paupių PSPC 3069 3120 4,0 4,8 0,6 0,67 

4. Kretingalės ambulatorija 1149 1562 3,9 4,3 0,5 0,54 

Iš viso: 36065 36309     

Kitos (privačios) įstaigos 

1. IĮ R. Dirginčienės BPG 

kabinetas 

1117 1121 5,0 n.d 0,3 n.d. 

2. UAB „Juritmas“ 1595 1114 6,0 n.d. 0,5 n.d. 

3. UAB „Paslaugų orbita“ 824 819 5,3 n.d. 0,2 n.d. 

4. UAB „Medicaklinika“ 1977 2081 5,9 n.d. n .d. n.d. 

Iš viso: 5513 5135     

Iš viso rajone 41578 41444     
n. d. – nėra duomenų.  Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius 

 

Greitąją medicinos pagalbą teikė Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos 

priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos skyrius ir Klaipėdos miesto greitosios pagalbos 

stotis (pagal sutartį). 2013 m. iškvietimų miesto vietovėse buvo 3612 (43,8 proc.), kaimo 

(gyvenvietėse, kuriose gyvena mažiau nei 4000 gyventojų) – 4630. Įvykdyti iškvietimai miesto 

vietovėse iki 15 min. sudarė 98,5 proc. visų iškvietimų mieste, o kaimo vietovėse įvykdyti 

iškvietimai iki 25 min. sudarė 98,6 proc. 

 

10 lent. Greitosios medicinos pagalbos rodikliai 

Metai Iškvietimų 

skaičius iš 

viso 

Pervežimų į 

Klaipėdos m. 

gydymo įstaigas be 

gydytojo siuntimo 

skaičius 

Pervežimų į 

Klaipėdos m. 

gydymo įstaigas su 

gydytojo siuntimu 

skaičius 

Nėščiųjų su 

patologija ir 

gimdyvių 

pervežimų skaičius 

2009 m. 7022 1651 830 119 

2010 m. 7140 2151 1135 118 

2011 m. 7725 2620 1127 63 

2012 m. 7860 2589 1147 66 

2013 m. 8242 2991 1159 85 
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje, kurioje teikiamos antrinės sveikatos 

priežiūros paslaugos,  2013 m., lyginant su 2012 m., sumažėjo bendro profilio lovų nuo 73 iki 58, 

padaugėjo palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius. 2013 m. Gargždų ligoninėje gydėsi 2946 

pacientai (iš jų 285 – Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje), 2012 m. gydėsi 2946 (iš jų 292 – 

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje). 



 13 

Stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, finansuojamas PSDF biudžeto 

lėšomis, Klaipėdos rajone taip pat teikia Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro Plikių slaugos 

skyrius (10 lovų) ir viešoji įstaiga „Gyvenimo gija“ – 6 lovos. 

 

11 lent. Klaipėdos r. savivaldybės Gargždų ligoninės stacionarinių paslaugų rodikliai 2013  

Skyrius Lovų skaičius Gydėsi 

ligonių 

Lovos 

funkcio- 

navimas 

Gydymo 

trukmė 

Lovos 

apyvarta 

Letališ- 

kumas 2012 

m. 

2013 

m. 

1. Priėmimo-skubios 

pagalbos, reanimacijos 

ir dienos chirurgijos: 

8 8 735 147,9 1,33 109,7 2,04 

1.1. Reanimacijos 3 3 155 155,6 2,5 62,0 9,7 

1.2. Dienos chirurgijos 5 5 580 140,2 1,02 138,1 0 

2. Vidaus ligų 45 35 881 306,6 11,03 27,8 0,7 

3. Vaikų ligų 20 15 819 321,4 6,04 53,2 0 

Iš viso (be palaikomojo 

gydymo ir slaugos) 

73 58 2435 290,9 6,4 45,3 0,9 

4. Palaikomojo gydymo, 

slaugos ir paliatyvios 

slaugos 

60 70 285 327,6 68,6 4,8 34,0 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos rajono gyventojams teikė BĮ 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 

12 lent. Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai 

 Etatų skaičius/darbuotojų skaičius 

Pareigybė 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas 

Klaipėdos rajono savivaldybėje: 

11/12 13/14 13/14 14/15 14/15 21/24 21,25/

24 

1.1. Administracija (direktorius, 

buhalteris, ūkvedys) 

2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 

1.2. Visuomenės sveikatos 

specialistai/dietistė 

2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 

1.3. Mokyklų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

6,5/7 7,5/8 7,5/8 8,5/9 8,5/9 8,5/9 8,5/10 

                                Etatų skaičius/darbuotojų skaičius 

Pareigybė 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.4. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 

     6/8 6,25/9 

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas 

Skuodo rajono ir Rietavo 

savivaldybėse (finansuojami šių 

savivaldybių lėšomis): 

0 0 5/5 5/5 6/6 5,75/6 5,75/5 

2.1. Visuomenės sveikatos specialistas     1/1 1/1 1/0 

2.2. Skuodo r. mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai 

  5/5 5/5 5/5 4,75 4,75/5 

Iš viso: 11/12 13/14 18/19 19/20 20/21 26,75/ 27/29 
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13 lent. Visuomenės sveikatos paslaugų skaičius tenkantis vienam specialisto etatui per metus 

Paslaugos tipas/ metai 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3

 1
 

2
0

1
3

 2
 

 

Konsultacijų skaičius, tenkantis 1 

specialisto etatui  

77 174 160 109 98 110 126 0 

Sveikatos mokymo paslaugų skaičius, 

tenkantis 1 specialisto etatui  

178 176 228 87 132 121 130 34 

Informavimo paslaugų skaičius, 

tenkantis 1 specialisto etatui  

23 36 26 31 44 68 76 
 

31 

Paslaugų skaičius, tenkantis 1 etatui per 

metus  

278 386 414 227 274 299 332 66 

Pastaba: kiekviena konsultacija, mokymo paslauga skiriasi trukme, o informavimo paslauga priklausomai nuo jos tipo, 

per nustatytą laiką jai įvykdyti.  
1be ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių specialistų 
2dirbančių ikimokyklinio ugdymo specialistų ugdymo įstaigose 

 

 

2013 m. Klaipėdos rajone buvo atliktas tyrimas „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų 

sveikatos netolygumai Lietuvoje“, kurio tikslas – nustatyti 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų 

sveikatos netolygumus Lietuvoje.  

Paklausus Klaipėdos rajono gyventojų, ar tenkina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

organizavimas įstaigoje, į kurią paprastai kreipiasi, 9,2 proc. atsakė, kad visiškai tenkina, 63,4 proc. 

– tenkina, 5,5 proc. – neturi nuomonės, 20 proc. – netenkina ir 1,8 proc. – visiškai netenkina.  

Kad lengvai pasiekia sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje gauna paslaugas, teigė 68,7 proc. 

gyventojų, kad ne, nes didelis atstumas – 15,1 proc., nes didelės išlaidos – 5,2 proc., nes dėl 

sveikatos problemų sunku nuvykti į gydymo įstaigą – 14,8 proc.  

Dažniausiai gyventojai pas šeimos gydytoją registruojasi telefonu (73,2 proc.). Į klausimą, ar  

kyla problemų registruojantis pas šeimos gydytoją įprastu būdu, 64,9 proc. gyventojų atsakė, kad 

ne, nekyla, 21 proc. atsakė, kad taip, sunku jiems prisiskambinti, 12,2 proc. teigė, kad reikia ilgai 

laukti eilėje.   

Nuo registracijos iki patekimo pas šeimos gydytoją, kad reikia laukti daugiau nei mėnesį 

atsakė 1,5 proc. respondentų, daugiau nei 1 savaitę, bet trumpiau nei 1 mėnesį – 28,4 proc., iki 1 

savaitės – 55,5 proc., kad visai laukti nereikia atsakė 12,5 proc.  

Prie šeimos gydytojo kabineto iki 15 min. dažniausiai teko laukti 19,1 proc. respondentų, iki 

30 min. – 46,9 proc., daugiau nei 30 min. – 32,1 proc. gyventojų. 

Paklausus gyventojų, pas kurį gydytoją specialistą (su šeimos gydytojo siuntimu) dažniausiai 

kreipėsi per paskutinius 12 mėnesių, 45,1 proc. atsakė, kad pas kardiologą ir taip pat prieš patenkant 

pas šį specialistą ilgiausiai reikėjo laukti, taip teigė 39,3 proc. gyventojų.   

Kad gydytojas specialistas, į kurį dažniausiai kreipiasi gyventojai, teikia paslaugas toje 

pačioje įstaigoje kaip ir šeimos gydytojas, atsakė 23,5 proc. respondentų, kad teikia kitoje įstaigoje 

– 12,2 proc., o kad teikia paslaugas kitame mieste atsakė 62,7 proc. gyventojų.  

Nuo registracijos pas gydytoją specialistą iki vizito daugiau nei mėnesį teko laukti 40,7 proc. 

gyventojų, daugiau nei 1 savaitę – 39,2 proc., iki savaitės – 13,6 proc., o laukti nereikėjo 5,2 proc. 

gyventojų.  
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2. SPECIALIOJI DALIS 
 

2.1. MIRTIES IR SVEIKATOS BŪKLĖS STATISTIKOS APŽVALGA 

 

Klaipėdos rajone kaip ir visoje Lietuvoje vis dar dominuoja pagrindinės sveikatos problemos 

– kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės priežastys, virškinimo ir kvėpavimo 

sistemų ligos. Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje ir ES valstybėse narėse nedaug skiriasi. 

Daugelyje ES valstybių narių trečioje vietoje yra mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų, o 

Lietuvoje – išorinės mirties priežastys. 

Kraujotakos sistemos ligos. Standartizuotas mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo kraujotakos 

sistemos ligų yra vienas didžiausių tarp ES valstybių narių. Šis rodiklis didesnis Bulgarijoje ir 

Rumunijoje. Kiekvienais metais vis daugiau žmonių miršta nuo šių ligų – Klaipėdos rajone 2012 m. 

kas antra mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos. 2011-2012 m. laikotarpyje daugiau 

mirusiųjų buvo mieste nei kaime.  

Per 2012 m. 21 Klaipėdos rajono gyventojas iš 100 sirgo kraujotakos sistemos ligomis 

(Lietuvoje – 23). Pagrindinė diagnozuojama kraujotakos sistemos liga – hipertenzija (73 proc. visų 

sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis). Nors pagrinde kraujotakos sistemos ligos yra vyresnio 

amžiaus gyventojų sveikatos problema, tačiau 2010-2012 m. laikotarpiu išaugo hipertenzinių ligų 

diagnozavimas 18-44 m. amžiaus žmonėms (46 procentais).  

 

 
11 pav. Mirtingumo ir sergančių asmenų situacija kraujotakos sistemos ligomis  

Klaipėdos rajone 1000 gyventojų 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Piktybiniai navikai. Higienos institutas atliko tyrimą, kurio metu respondentai turėjo 

galimybę nurodyti, kokios ligos, jų nuomone, yra pačios pavojingiausios. Prie kritinių ligų pagal 

prioritetinį sąrašą net 44,6 proc. apklaustųjų nurodė vėžį. Klaipėdos rajone 2012 m. kas penktas 

mirusysis (kaip ir Lietuvoje) mirė nuo vėžio.  

Nors dėl piktybinių navikų miršta daugiausia vyresnio amžiaus gyventojai, tačiau 2012 m., 

palyginti su 2011 m., išaugo mirtingumas 18-44 m. amžiaus gyventojams. 

Kaip ir kraujotakos sistemos ligomis, sergančiųjų piktybiniais navikais skaičius augo – 2012 

m. du Klaipėdos rajono gyventojai iš 100 sirgo šia liga (Lietuvoje – 3 iš 100). Sergančiųjų 

piktybiniais navikais 2001-2012 m. laikotarpiu buvo daugiau Klaipėdos rajono miestuose nei 

kaimuose (2012 m. sirgo 24 miesto gyventojai iš 1000 ir 16 kaimo gyventojų).  
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12 pav. Mirtingumo ir sergančių asmenų situacija piktybiniais navikais  

Klaipėdos rajone 1000 gyventojų 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Pagal lokalizaciją 2012 m. Klaipėdos rajone, kaip ir Lietuvoje, daugiausia mirusiųjų buvo nuo 

trachėjos-plaučių piktybinio naviko (18 atvejų). Klaipėdos rajone 2012 m. tokios mirtys sudarė 15 

proc. (2011 m. - 19,7 proc.) visų mirčių nuo piktybinių navikų; Lietuvoje – 17 proc. (2011 m. - 18,7 

proc.). Pagal procentinį mirčių pasiskirstymą nuo piktybinių navikų Klaipėdos rajone daugiau nei 

Lietuvoje mirė nuo skrandžio, inkstų ir šlapimo pūslės piktybinių navikų. 

 
13 pav. Mirčių pasiskirstymas pagal piktybinių navikų lokalizaciją 2012 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Nors pagrindinė mirties priežastis dėl piktybinių navikų yra trachėjos, bronchų, plaučių 

piktybiniai navikai, tačiau sergančiųjų šiais vėžiniais susirgimais užregistruota mažai (2012 m. 2 

Klaipėdos rajono gyventojai iš 10 000). Klaipėdos rajono gyventojai daugiausia serga priešinės 

liaukos, krūties ir gimdos kaklelio piktybiniais navikais (14 pav.).  
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14 pav. Sergantys asmenys piktybiais navikais Klaipėdos rajone 10 000 gyv. 

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

  

2012 m. dvigubai išaugo sergančių moterų krūties piktybiniais navikais 18-44 m. amžiuje. 

Naujų krūties atvejų daugiau diagnozuota 2011-2012 m. Klaipėdos rajono kaimo gyvenvietėse, o 

priešinės liaukos nuo 2008 m. - miestuose. 

2012 m. Klaipėdos rajone buvo informuota 24 proc. (2011 m. – 25 proc.) reikiamos amžiaus 

grupės vyrų apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo vykdymą, dėl 

krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos – 15 proc. moterų 

(2011 m. – 10 proc.)  ir 12 proc. moterų (2011 m. - 14 proc.) – dėl gimdos kaklelio piktybinių 

navikų profilaktikos.  

Yra žinoma, kad sveikatą ir gyvenimo trukmę 50 proc. sąlygoja žmogaus gyvenimo būdas. 

Vieni iš esminių veiksnių, kurie lemia vis didėjantį pagrindinių sveikatos problemų, kraujotakos 

sistemos ligų ir piktybinių navikų, skaičių, yra netinkama mityba, fizinio aktyvumo stoka, ir žalingi 

įpročiai.   

Pagal Klaipėdos rajone atliktus gyvensenos tyrimų duomenis (mokinių – 2008 ir 2011 m., 

suaugusiųjų – 2007 ir 2011 m.), mokinių rūkymas kasdien ir kartais sumažėjo 3 proc., o 

suaugusiųjų padidėjo 11 proc. Kad kasdien rūko, daugiau atsakė miesto gyventojai nei kaimo 

(atitinkamai 26 ir 10,3 proc.). Nors suaugusiųjų stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas vieną ir 

daugiau kartų per savaitę sumažėjo, tačiau vartojančiųjų skaičius vis dar išlieka nemažas, ypatingai 

jaunimo 18-24 m. amžiaus tarpsnyje (žr. 15 pav.). Be to, suaugusiųjų gyventojų 2011 m. 

gyvensenos tyrimo duomenimis, bet kokį alkoholinį gėrimą mažiausiai vieną kartą per savaitę 

vartojo pusė (49,2 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų (2007 m. – 39,4 proc.). 

 

 
15 pav. Rūkymas ir stipriųjų alkoholio gėrimų vartojimas pagal amžiaus grupes (proc.) 
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Tiek vaikų, tiek suaugusiųjų Klaipėdos rajono gyventojų vaisių ir daržovių vartojimas yra 

nepakankamas. Vaikų vaisių vartojimas kasdien sumažėjo 7 proc., daržovių – 6 proc. 

 

 
16 pav. Vaisių ir daržovių vartojimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

 

Sportuojančių gyventojų skaičius gyvensenos tyrimų duomenimis yra padidėjęs: kasdien 

sportuojančių vaikų skaičius išaugo 7 proc., suaugusiųjų – 3 proc.  

 

 
17 pav. Sportavimas kasdien pagal amžiaus grupes (proc.) 

 

Išorinės mirties priežastys. Mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių Lietuvoje yra 

didžiausias ES (vyrų 3,8, o moterų 2,2 karto viršija šių šalių vidurkį).  

Lyginant Klaipėdos rajono su Lietuvos gyventojų mirtingumu nuo išorinių mirties priežasčių 

mirtingumo situacija išliko nepakitusi (žr. 18 pav.). Klaipėdos rajone 2012 m. išorinės mirties 

atvejis nustatytas kas dešimtam mirusiajam. 

 
18 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių 10 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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2012 m. Klaipėdos rajone nuo išorinių mirties priežasčių mirė 58 gyventojai, iš jų 20 

pasitraukė iš gyvenimo savo noru (tai sudaro 34,5 proc. visų išorinių mirties priežasčių), 6 

gyventojai žuvo transporto įvykio metu (tai sudaro 10,3 proc.) (žr. 14 lent.). Vyrai beveik 6 kartus 

dažniau nei moterys savo valia pasitraukia iš gyvenimo (atitinkamai 17 ir 3). 

 

14 lentelė. Mirusiųjų skaičius pagal išorines priežastis Klaipėdos r. savivaldybėje 

 2010 2011 2012 

Išorinės mirties priežastys,  viso  64 54 58 

Savižudybės 19 12 20 

Transporto įvykiai 6 4 6 

Paskendimai 5 4 4 

Šalčio poveikis 7 7 3 

Apsinuodijimas alkoholiu 1 5 0 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Pastebima, kad 2011-2012 m. laikotarpyje savižudybių skaičius išaugo 18-44 m. ir 65 m. ir 

vyresnio gyventojų amžiaus grupėse. 
 

Virškinimo sistemos ligos. Klaipėdos rajone 2012 m. nuo virškinimo sistemos ligų mirė 36 

gyventojai (2011 m. – 42). Virškinimo sistemos ligos yra trečioje vietoje moterų mirties priežasčių 

struktūroje (7,6 proc. visų mirusiųjų moterų; Lietuvoje – 4,5 proc.), o vyrų – ketvirtoje (4,6 proc.; 

Lietuvoje – 5,6 proc.). Mirčių dėl virškinimo sistemos ligų dažniausios priežastys yra kepenų ligos 

(31 proc. visų mirčių dėl virškinimo sistemos ligų). 2011-2012 m. laikotarpyje kaime mirtingumas 

nuo šių ligų buvo didesnis nei mieste, tačiau sergamumas didesnis mieste nei kaime. 2001-2012 m. 

laikotarpyje, sergančiųjų virškinimo sistemos ligomis daugiausiai buvo užregistruota 2012 m. (91 

gyventojas iš 1000, mažiausiai buvo 2003 m. – 67 gyv. iš 1000). Nors sergantys šiomis ligomis yra 

daugiau vyresnio amžiaus žmonės (65 m. ir daugiau), tačiau kiekvienais metais naujų virškinimo 

sistemos ligų atvejų užregistruojama daugiausia vaikams iki 17 metų (žr. 19 pav.). 

 

 
19 pav. Sergamumas virškinimo sistemos ligomis pagal amžiaus grupes Klaipėdos r. 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Kvėpavimo sistemos ligos. Mirtingumo rodiklis dėl kvėpavimo sistemos ligų nuo 2009 m. 

mažėja. Dėl kvėpavimo sistemos ligų 2012 m. Klaipėdos rajone mirė 19 gyventojų (2009 m. – 37). 

Vyrų mirtingumas septynis kartus didesnis nei moterų. Nors mirtingumas mažėja (palyginti su 2009 

m., sumažėjo beveik dvigubai (48 proc.)), tačiau susirgimų šiomis ligomis skaičius yra didžiausias – 

2012 m. buvo 32,8 proc. visų naujai užregistruotų ligų. 67 proc. visų kvėpavimo sistemos ligų 2012 

m. sudarė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas. Antra pagal dažnumą kvėpavimo 

sistemos liga – lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos ir sergančiųjų skaičius šiomis ligimis 2012 m. 

buvo didžiausias analizuojant 2001-2012 m. laikotarpį (žr. 20 pav.).  
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20 pav. Sergantys lėtinėmis apatinių kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

Sveikatos būklės palyginimas su kitomis savivaldybėmis. Lyginant su kitomis Klaipėdos 

apskrities savivaldybėmis 2012 m., Klaipėdos rajonas buvo iš pirmaujančių savivaldybių dėl mirčių 

nuo išorinių priežasčių (žr. 15 lent.). 

 

15 lentelė. Mirčių pasiskirstymas pagal priežastis ir savivaldybes 2012 m. (proc.)  
 Klaipėdos r. sav. Kretingos r. sav. Šilutės r. sav. Klaipėdos sav. 

Kraujotakos sist. ligos 53,9 56 53,8 50,6 

Piktybiniai navikai 20,1 21,6 18,8 22,8 

Išorinės mirties priežastys 9,7 6,8 9,2 8,1 

Virškinimo sist. ligos 6 6,6 5,6 6,4 

Kvėpavimo sist. ligos 3,2 3,4 3,4 3,2 
Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė, palyginti su kitomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis 2012 

m., neišsiskyrė dideliu sergančių gyventojų atitinkamomis ligomis skaičiumi, tik galima teigti, kad 

Klaipėdos rajone buvo mažiausiai užregistruota sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis (žr. 16 

lent.).   

 

16 lentelė. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal ligas savivaldybes 2012 m. (proc. nuo visų 

gyventojų) 
 Klaipėdos 

r. sav. 

Kretingos 

r.sav. 

Šilutės r. 

sav. 

Klaipėdos 

sav. 

 

Kvėpavimo sist. ligos 26,6 25,9 28,6 29 

Kraujotakos sistemos ligos 21,2 24,1 22 23,6 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 16,6 16,4 19 17,8 

Akių ligos 12,8 11,2 13,2 16,8 

Urogenitalinės sist. ligos 13 11,9 13 14,6 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 10,4 7,6 11,9 7,6 

Virškinimo sist. ligos 9,1 9,5 11 9,3 

Odos ir poodžio ligos 8,3 7,9 9,2 10 

Endokrininės sist. ligos 10,4 12,7 12,3 14,7 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 6,6 7,4 10,1 6,6 

Infekcinės ir parazitinės ligos 6,5 5 5,5 7,4 

Nervų sist. ligos 7,2 7,5 12,9 8,3 
Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Klaipėdos rajono gyventojų sergančiųjų infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis rodiklis  2011 

ir 2012 metais buvo didesnis nei visoje šalyje. Viena iš pagrindinių infekcinių ligų yra tuberkuliozė.  

Higienos instituto duomenimis, 2012 metais ligotumas ir sergamumas tuberkulioze Klaipėdos 

rajone sumažėjo. 2012 m. užregistruota 40,7 naujų susirgimų 100 tūkst. gyventojų. Vyrai dvigubai 

dažniau sirgo tuberkulioze nei moterys.  

Nuo 2008 m. sumažėjo Klaipėdos rajono gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės, tačiau 

kasmet nuo šios ligos miršta  po 4-5 Klaipėdos rajono gyventojus. 

 

Neįgalumo ir darbingumo rodikliai. Klaipėdos rajone 2012 m. darbingo amžiaus asmenų, 

pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, buvo 216 (2011 m. – 220). Nuo 2007 m. daugiausia darbingo 

amžiaus asmenų pripažinta neįgaliaisiais dėl jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų sistemos ligų 

(2012 m. jie sudarė 28,7 proc.) (žr. 21 pav.). 2012 m., palyginti su 2011, išaugo neįgalumo 

pripažinimo atvejų dėl nervų sistemos ligų (nuo 27 iki 43). Iš 35 neįgalių Klaipėdos rajono vaikų iki 

18 metų, 21 neįgalumas nustatytas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų (60 proc.; 2011 m. – 39 proc.). 

 
21 pav. Nuo 18 m. iki pensinio amžiaus neįgalumo ir darbingumo nustatymo procentinis 

pasiskirstymas pagal ligas 2012 m. 
Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Lietuvos statistikos departamentas 

 

 

2.2. VIDUTINĖ TIKĖTINA GYVENIMO TRUKMĖ 

 

Remiantis perskaičiuotais Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų 

surašymo rezultatais, 2012 m., palyginti su 2011 m., Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė gyvenimo 

trukmė pailgėjo nuo 73,85 iki 74,27 metų. Moterų vidutinė gyvenimo trukmė 2012 m. (79,43) buvo 

ilgesnė nei vyrų (69,44) (žr. 17 lent.). 

 

17 lentelė. Klaipėdos r.  savivaldybės gyventojų VGT 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Bendra VGT 73,23 74,28 73,80 73,85 74,27 

Moterų VGT 79,43 79,48 79,88 79,22 79,43 

Vyrų VGT 67,51 69,43 68,23 68,76 69,44 
Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Lietuvos statistikos departamentas 
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APIBENDRINIMAS 

 
- Klaipėdos rajono savivaldybėje, vienoje iš nedaugelio savivaldybių, gyventojų skaičius 

didėja. Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybėje 

gyventojų skaičius lyginant su 2012 m. gyventojų skaičius padidėjo 209 gyventojais. 1000-iui 

Klaipėdos rajono vyrų teko 1057 moterys. 

- 2013 m. padidėjo gimusiųjų skaičius Klaipėdos rajone (nuo 525 iki 660).  

- 2008-2012 m. laikotarpiu Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo 

vieneriais metais – nuo 73,23 iki 74,27 metų.  

- 2008-2012 m. laikotarpiu Klaipėdos rajone kūdikių mirtingumo rodiklis buvo kintantis ir 

viršijo šalies kūdikių mirtingumo rodiklius. Pagrindinė kūdikių mirtingumo priežastis – 

perinatalinio periodo ligos. 

- 2012 m. Klaipėdos rajono gyventojų mirtingumas pagal ligų priežastis, kaip ir visos šalies, 

nepakito. Didžiausias gyventojų mirtingumas išlieka nuo kraujotakos sistemos (53,9 proc.), 

piktybinių navikų (20,1 proc.), išorinių mirties priežasčių (9,7 proc.).  
- Nors Klaipėdos rajono gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų stabilizavosi, 

tačiau sergančiųjų skaičius kiekvienais metais auga. Pažymėtina, kad 2010-2012 m. laikotarpiu 18-

44 m. amžiaus žmonėms hipertenzinių ligų diagnozavimas išaugo 46 proc. 

- Kita dažniausia gyventojų mirties priežastis yra piktybiniai navikai. Klaipėdos rajone 2012 

m. kas penktas mirusysis (kaip ir Lietuvoje) mirė nuo vėžio. 

- Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2012 m. buvo trachėjos, bronchų, 

plaučių, moterų – krūties piktybiniai navikai. 2012 m. Klaipėdos rajone 2 iš 100 sirgo onkologine 

liga. (Lietuvoje – 3 iš 100). Pagal lokalizaciją vyrai dažniausiai sirgo priešinės liaukos piktybiniais 

navikais, moterys – krūties ir gimdos kaklelio piktybiniais navikais.  

- Mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių Lietuvoje yra didžiausias ES. Klaipėdos rajone 

2012 m. išorinės mirties priežastis nustatyta kas dešimtam mirusiajam (2011 m. – kas 11). 

Pagrindinės Klaipėdos rajono gyventojų išorinės mirties priežastys išlieka tyčiniai susižalojimai 

(savižudybės) ir transporto įvykiai.  

- 2012 m., palyginti su 2011 m., Klaipėdos rajone mirtingumas dėl virškinimo sistemos ligų 

sumažėjo (nuo 42 iki 36 atvejų). Sergančiųjų skaičius tiek šalyje, tiek Klaipėdos rajone, turi 

tendenciją augti. 

- 2008-2012 m. Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų bendras sergamumas buvo mažesnis 

nei Lietuvoje, tačiau Klaipėdos rajono vaikų bendro sergamumo rodikliai buvo didesni nei visos 

Lietuvos mastu. 

- 2012 m. kaip ir kasmet, daugiausiai vaikų (0-17 metų) sirgo  kvėpavimo sistemos ligomis. 

Klaipėdos rajono sergančių kraujotakos sistemos ligomis vaikų skaičiaus rodikliai didėja ir išlieka 

aukštesni nei visoje apskrityje ir šalyje.  

- Kasmet tendencingai didėja vaikų skaičius su regėjimo sutrikimais: 2012 m. 24,2 proc. 

vaikų, nuo visų apsilankiusių profilaktiniam pasitikrinimui skaičiaus, nustatyti regėjimo sutrikimai 

(2011 m. – 22,8 proc., 2010 m. – 21,0 proc. ). 

- Daugėja vaikų traumų ir kitų išorinių padarinių skaičiaus rodikliai (2012 m. 109,6/1000  

vaikų, 2011 m. – 107,5/1000 vaikų, 2010 m. – 91,6/1000 vaikų) Klaipėdos rajone.  

- 2012 m. Klaipėdos rajono vaikai dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, šiomis 

ligomis daugiausia sirgo ir 18–64 metų amžiaus gyventojai, 65 metų ir vyresniame amžiuje 

dominavo kraujotakos sistemos ligos. 

- Tiek Klaipėdos rajone, tiek visoje šalyje, vyrai nei moterys dažniau miršta dėl piktybinių 

navikų, išorinių priežasčių ir dėl kvėpavimo sistemos ligų, o moterys dažniau nei vyrai – dėl 

kraujotakos sistemos ligų. 

- 2012 m. Klaipėdos rajone 18–44 metų amžiaus suaugusiųjų pagrindinė mirties priežastis 

buvo išorinės priežastys, 45 ir vyresnio amžiaus gyventojų – kraujotakos sistemos ligos.  

- 2012 metais, dėl jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos ligos pripažinti 

neįgaliaisiais 216 Klaipėdos rajono darbingų amžiaus gyventojų.  
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- 2012 m., lyginant su 2011 m., padidėjo vaikų iki 18 m. skaičius pripažintų neįgaliais dėl 

psichikos ir elgesio sutrikimų (nuo 14 iki 21). 

 

REKOMENDACIJOS 

 

- Siekiant geresnės Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos būklės, mažinant mirtingumą nuo 

plačiai paplitusių savižudybių skaičiaus, būtina įgyvendinti  sveikatinimo veiklą visose politikos 

srityse, sprendimus priimti dalyvaujant įvairioms institucijoms. 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai: 

- Planuojant, rengiant ir vykdant priemones (pvz.: teritorijų planavimas, leidimų alkoholio ir 

tabako gaminiams prekiauti išdavimas, kelių, šaligatvių rekonstrukcijos) atsižvelgti į Klaipėdos 

rajono savivaldybės tarybos nustatytus visuomenės sveikatos prioritetus (fizinio aktyvumo 

skatinimas, sveikos mitybos skatinimas, rūkymo ir alkoholio vartojimo mažinimas). 

- Plėtoti fiziniam aktyvumui palankią infrastruktūrą (plėsti dviračių takų infrastruktūrą, 

planuoti ir įgerinti vaikų žaidimų aikšteles, poilsio ir sporto aikštynus). 

- Kelti visų sektorių specialistų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, kvalifikaciją sveikatos 

stiprinimo, ligų prevencijos klausimais. 

- Skatinti Klaipėdos rajono bendruomenes, gyventojus švęsti šventes be alkoholio. 

- Didinti nerūkymo vietų skaičių tiek Gargždų miesto, tiek rajono teritorijoje (vaikų žaidimų 

aikštelėse, autobusų stotelėse, parkuose ir pan.). 

Sveikatos priežiūros įstaigoms: 

- Bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos 

problemas. 

- Skleisti visuomenėje gerosios sveikatinimo veiklos praktikos ir pasiekimų pavyzdžius (tiek 

Lietuvos, tiek kitų šalių). 

- Skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą darbo vietose. 

- Organizuoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (sveikatos stiprinimo priemones, 

individualias konsultacijas) ne tik atskiroms visuomenės grupėms, bet ir individualiai tiek sveikam, 

tiek turinčiam sveikatos sutrikimų žmogui.  

- Gyventojus, turinčius sveikatos rizikos veiksnius (alkoholio vartojimas, rūkymas, 

nutukimas) konsultuoti dėl galimybių ir būdų šiems veiksniams mažinti.  

- Siekiant stiprinti gyventojų psichinę sveikatą bei mažinti savižudybių paplitimą, organizuoti 

diskusijas, individualias konsultacijas, mokymus psichologinei būsenai gerinti; didinti psichologo 

konsultacijas kuo didesniam vaikų skaičiui, ypač socialinės rizikos vaikų grupei, mokyklose; 

- Organizuoti mokymus, seminarus psichikos sveikatos stiprinimo temomis; mokyti 

visuomenę įveikti dvasines krizes; mokyti mokytojus, sveikatos specialistus, socialinius darbuotojus 

suicidologijos žinių.  

- Didinti valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo mastą ir profilaktiniam 

pasitikrinimui pakviesti ne mažiau 80 proc. nustatytos amžiaus grupės gyventojų. 

- Ieškoti bendradarbiavimo būdų kaip pasiekti aukštesnių Valstybinių profilaktinių programų 

įgyvendinimo rodiklių. 

Žiniasklaidai: 

- Vykdyti pozityvios socialinės reklamos ir mokslu pagrįstos informacijos sklaidą per 

visuomenės informavimo priemones, mažinti neigiamos informacijos poveikį visuomenės sveikatai. 

- Siekiant pagerinti gyventojų informacijos efektyvumą, atkreipti dėmesį į gyventojų, kuriems 

informacija skirta, amžių, išsilavinimą, užimtumą bei sveikatos būklę. 

 Klaipėdos rajono gyventojams: 

- Reguliariai lankytis pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai tikrintis savo sveikatą, aktyviai 

dalyvauti Valstybinėse profilaktikos ir kontrolės programose (onkologinėse, širdies ir kraujagyslių) 

nustatytoms gyventojų amžių grupėms. 

- Ieškoti aktyvių laisvalaikio praleidimo būdų. 
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- Stiprinti savo sveikatos raštingumą (dalyvauti seminaruose, konsultuotis su sveikatos 

priežiūros specialistais sveikatos stiprinimo klausimais) 

- Aktyviau dalyvauti Visuomenės sveikatos biuro, švietimo ir sporto įstaigų 

organizuojamuose sveikatinimo veiklos renginiuose (akcijose, užsiėmimuose). 

- Aktyviau patiems įsitraukti į sveikatą palaikančios aplinkos kūrimą bendruomenėse ir didinti 

nepakantumą sveikatą žalojantiems veiksniams. 

 

____________________ 


