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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MIRTINGUMAS IR 

SERGAMUMAS 2001-2014 M. 

Bendras mirtingumas  

Analizuojant mirtingumo situaciją 2001-2014 m. laikotarpyje, galima teigti, kad tiek šalyje, 

tiek Klaipėdos rajone mirtingumo rodikliai keitėsi tolygiai ir jie turi tendenciją mažėti (1 pav.).  
 

 
1 pav. Standartizuotas mirtingumas 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

2 pav. Standartizuoto mirtingumo 2010-2014 m. vidurkis  1000 gyv. pagal seniūnijas  

Šaltinis: SveNAS - Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema
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MIRTINGUMAS PAGAL PAGRINDINES LIGŲ PRIEŽASTIS 

2014 m. Klaipėdos rajone, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo gyventojų bendras 

mirtingumas, sumažėjo ir pagal 5 pagrindines mirties priežastis. 2014 m. Klaipėdos rajono 

savivaldybėje daugiausia mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (54,5 proc.), antroje vietoje- nuo 

piktybinių navikų (21,6 proc.), trečioje vietoje- nuo išorinių mirties priežasčių (8,3 proc.) Nors 

mirčių skaičius dėl piktybinių navikų Klaipėdos rajone 2014 m. sumažėjo, tačiau jos rajone sudarė 

didesnę procentinę dalį negu šalyje (3, 4 pav.). 

 
3  pav. Mirtingumas pagal pagrindines priežastis Klaipėdos r. 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 
4 pav. Mirčių pagal pagrindines priežastis pasiskirstymas 2014 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai 

Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) 

Pagal 2010-2014 m. duomenis, galima teigti, kad standartizuotas mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų Klaipėdos rajone yra mažėjantis, tačiau kraujotakos sistemos ligos vis dar 

išlieka pagrindine gyventojų mirties priežastimi (5 pav.). 
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5 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 
6 pav. Standartizuoto mirtingumo nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100 000 gyv. 2010-2014 m. vidurkis pagal 

seniūnijas 

Šaltinis: SveNAS - Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema 

 

 
7 pav. Standartizuoto mirtingumo nuo išeminės širdies ligos 100 000 gyv. 2010-2014 m. vidurkis pagal seniūnijas 

Šaltinis: SveNAS - Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema 

Analizuojant ligotumo kraujotakos sistemos ligomis duomenis pastebima, kad 2013 m. 

Klaipėdos rajone susirgimų skaičius širdies ir kraujagyslių ligomis buvo didžiausias, tačiau 2014 m. 

susirgimų sumažėjo (8 pav.). Dažniausiai registruojama kraujotakos sistemos liga – hipertenzija.  
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8 pav. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

Piktybiniai navikai (C00-C97)  

 

Mirtys nuo piktybinių navikų jau daugelį metų yra antroje vietoje mirtingumo ligų 

struktūroje. Nors 2001-2014 m. laikotarpyje, mirčių skaičius Klaipėdos rajone buvo kintantis, tačiau 

išvedus vidurkį, galima teigti, kad per 14 metų mirtingumo situacija buvo tolygi. Palyginus su 2013 

m., 2014 m. Klaipėdos rajone mirtingumas nuo piktybinių navikų sumažėjo (9 pav.). 

 
9  pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Pagal lokalizaciją, visgi daugiausia gyventojai miršta nuo kvėpavimo takų piktybinių navikų - 

Klaipėdos rajone 2014 m. tokios mirtys sudarė 30,9 proc., Lietuvoje – 33,6 proc. Palyginus su 2013 

m., 2014 m. Klaipėdos rajone nuo kvėpavimo takų piktybinių navikų (sumažėjo 8 mirtimis). Pagal 

procentinį mirčių pasiskirstymą nuo piktybinių navikų Klaipėdos rajone daugiau nei Lietuvoje mirė 

nuo skrandžio, krūties, gimdos kaklelio, šlapimo pūslės (10 pav., 1 lent.). 
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10 pav. Mirčių nuo piktybinių navikų pasiskirstymas 2014 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras; VSB skaičiavimas 
 

1 lent. Mirusiųjų skaičius pagal piktybinių navikų lokalizaciją Klaipėdos r. 2010-2014 m. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Skrandžio  12 9 11 11 10 

Kvėpavimo organų  19 21 18 25 17 

Krūties  9 6 8 11 8 

Gimdos kaklelio  6 4 2 6 4 

Priešinės liaukos (prostatos) 12 7 7 8 7 

Šlapimo pūslės 3 5 4 6 4 

Storosios (gaubtinės) žarnos  6 8 8 6 5 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras 

 

11 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyv. 2010-2014 

m. vidurkis, pagal seniūnijas 
Šaltinis: SveNAS - Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema 

Sergančiųjų piktybiniais navikais Klaipėdos rajone kiekvienais metais daugėjo, tačiau 2014 

m. sumažėjo: 
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 2010 m. sirgo 824 gyv. 

 2011 m. sirgo 1057 gyv. 

 2012 m. sirgo 1116 gyv. 

 2013 m. sirgo 1187 gyv. 

 2014 m. sirgo 1170 gyv.  

 

2014 m. Klaipėdos rajono duomenimis, daugiausiai sergančiųjų užregistruota priešinės 

liaukos ir krūties piktybiniais navikais – atitinkamai 43,9 proc. ir 18,5 proc. (Lietuvoje -  37,5 ir 

27,0 proc.) (12 pav.). 

 

 
12 pav. Sergančiųjų piktybiniais navikais pasiskirstymas 2014 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimas 

Kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99) 

Klaipėdos rajone nuo 2008 m. mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų mažėja ir 2014 m. 

buvo mažiausias – 21,6 mirties atvejai 100 tūkst. gyv. (13 pav.) 

 
13 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Analizuojant ligotumo kvėpavimo sistemos ligomis duomenis pastebima, kad 2013 m. 

Klaipėdos rajone susirgimų skaičius kvėpavimo sistemos ligomis buvo didžiausias, tačiau 2014 m. 

susirgimų sumažėjo (14 pav.) 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Klaipėdos r. 24296 28943 28217 27474 28431 26764 26546 25569 25762 23351 28197 26609 34397 27099

Lietuva 25405 26723 27208 28193 28865 27721 29416 26620 28155 25264 29250 26538 31832 28036
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14 pav. Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

2001-2014 m. laikotarpyje, sergamumas Klaipėdos rajone ir šalyje kito netolygiai, tačiau 

2014 m. palyginus su 2013 m., Klaipėdos rajone ženkliai sumažėjo sergančiųjų skaičius (15 pav.). 

2014 m. Klaipėdos rajone daugiausia sirgo ūminėmis viršutinėmis kvėpavimo takų infekcijomis ir 

gripu. 

 

 
15 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 


