
ALKOHOLIO VARTOJIMO SKIRTUMAI KLAIPĖDOS RAJONE BEI PASEKMĖS 

SVEIKATAI 

Alkoholio žala sveikatai tiesiogiai priklauso nuo suvartoto alkoholio kiekio. Pasaulio 

sveikatos organizacija nustatė, jog leistinas alkoholio suvartojimo kiekis vyrams per dieną neturėtų 

būti didesni nei 2 SAV (standartiniai alkoholio vienetai), o moterims ne daugiau nei 1 SAV per 

dieną [1].  

Remiantis 2014 m. Klaipėdos rajone atliktu 18 - 64 m. amžiaus suaugusiųjų gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimo rezultatais, penktadalis suaugusieji bet kokį alkoholinį gėrimą 

išgeria kartą per savaitę, 18 proc. išgeria 2 - 3 kartus per savaitę, 15 proc. -  išgeria kasdien. Apie 

penktadalis suaugusiųjų niekada negeria (21 proc.) (1 pav.). Analizuojant pagal lytį, vyrai kasdien 

statistiškai reikšmingai išgeria daugiau alkoholinių gėrimų nei moterys (2014 m. 34 proc. vyrų ir 

1,3 proc. moterų). 73 proc. pradinį išsilavinimą turinčių suaugusių asmenų geria kasdien, 2-3 kartus 

per savaitę bet kokį alkoholinį gėrimą geria daugiausia pagrindinį išsilavinimą turintys gyventojai 

(62,2%), vidurinį išsilavinimą turintys asmenys daugiausia geria kartą per savaitę (52,1%), niekada 

negeria daugiausia aukštąjį išsilavinimą turintys suaugusieji (31,8%). Kasdien stipriuosius 

alkoholinius gėrimus geria 13,5 proc. suaugusių asmenų, o 2-3 kartus per savaitę stipriuosius 

alkoholinius gėrimus geria 15,5 proc., alų – 19,4 proc., vyną – 14,6 proc. gyventojų [2].  

Nuo 2010 m. iki 2015 m. ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais dėl alkoholio vartojimo 

padidėjo nuo 127 iki 312 ligotų asmenų [3].  2010 – 2012 m. laikotarpiu, tiek Klaipėdos rajone, tiek 

Lietuvoje, mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių mažėjo, tačiau 2014 m. palyginus su 

2013 m., Klaipėdos r. ženkliai sumažėjo mirtingumas ir buvo net 2 kartus mažesnis už Lietuvos 

rodiklį  (2014 m. Klaipėdos r. užregistruoti 10,6 atvejai 100 tūkst. gyv., Lietuvoje – 22,8 atvejai 100 

tūkst. gyv.) (2 pav.).  2014 m. Klaipėdos rajone buvo užregistruotos iš viso 27 mirtys nuo alkoholio 

sąlygotų priežasčių, iš jų: po 1 mirtį  nuo psichikos ir elgesio sutrikimų dėl alkoholio vartojimo ir 

nuo atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu, 2 mirtys nuo alkoholinės kepenų ligos, bei jo poveikio ir 

23 mirtys dėl kardiomiopatijos [4]. 

 
1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet kokio alkoholinio gėrimo vartojimą, proc. 2014 m. 
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2 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistė Monika Steponkienė 

Pastaba: Viešinant informaciją nurodyti, kad gauta iš Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro.  


