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Įvadas

Lietuvos sveikatos 2014–2025 
metų programa, patvirtinta Lie-
tuvos Respublikos Seimo 2014 
metų birželio 26 dienos spren-
dimu, nustato šalies sveikatinimo 
veiklos tikslus ir uždavinius, sie-
kiamus sveikatos lygio rodiklius. 
Programos strateginis tikslas – pa-
siekti, kad 2025 m. šalies gyven-
tojai būtų sveikesni ir pailgėtų 
jų gyvenimo trukmė, pagerėtų 
gyventojų sveikata ir sumažėtų 
sveikatos netolygumai.  

Plačiau apie tai »»» 2 psl.

„Kai nėra sveikatos, negali pasireikšti išmintis, neįmanoma atsiskleisti menui, nebėra jėgų  
kovoti, turtai pasidaro nenaudingi, o protas – neveiklus“. Herofilas

Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46)  453 754, faks. (8 46)  470 064, el.p. info@visuomenessveikata.lt

www.visuomenessveikata.lt
Pasidalinti šiuo laišku

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Lietuvos sveikatos programoje 
nustatyti šie 4 tikslai: 
1. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, 
mažinti sveikatos netolygumus ir so-
cialinę atskirtį.
2. Sukurti sveikatai palankią fizinę 
darbo ir gyvenamąją aplinką.
3. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos 
kultūrą.
4. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią 
sveikatos priežiūrą, orientuotą į 
gyventojų poreikius.

Savivaldybių institucijos Lietuvos 

sveikatos programoje nustatytus 
tikslus ir uždavinius įgyvendina 
per savivaldybės strateginį plėt-
ros ir savivaldybės strateginį veik-
los planą, atsižvelgdamos į savi-
valdybės gyventojų sveikato būk-
lę ir veiksnių, darančių jai įtaką, 
paplitimą (LR visuomenės sveika-
tos priežiūros įstatymo 10 straips-
nis). Lietuvos sveikatos progra-
moje nustatytą gyventojų sveika-
tos lygį įmanoma pasiekti tik 
koordinuotai ir sutelktai veikiant 
įvairiems savivaldybės sektoriams.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 M. ATASKAITA

(demografinė būklė – 2016 m. duomenys, sveikatos būklė – 2015 m. duomenys)

Ataskaitą parengė: 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė, 
(8 46) 45 37 54, el. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt 

2017 m.

https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295
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Klaipėdos rajono savivaldybės 
tarybos 2015-05-28 sprendimu 
Nr. T11-155 „Dėl Klaipėdos rajono 
savivaldybės sveikatinimo veik-
los prioritetų 2015–2018 metams 
nustatymo“ buvo nustatyti šie 
sveikatinimo veiklos prioritetai: 
fizinio aktyvumo, sveikos mitybos 
skatinimas; rūkymo ir alkoholio 
vartojimo mažinimas.

Klaipėdos rajono savivaldybės 
tarybos 2013-11-28 sprendimu 
Nr. T11-621 patvirtintoje Sveikatą 
žalojančios elgsenos prevenci-
jos Klaipėdos rajone 2014–2016 
m. programos tikslas – mažinti 
sveikatos netolygumus veikiant 
rizikos veiksnius (rūkymo, alko-
holio vartojimo mažinimas, fizinio 
aktyvumo, tinkamos mitybos ska-
tinimas) Klaipėdos rajone.

»»»      1 psl.
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Klaipėdos rajono savivaldybės 
tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. 
T11-2015 buvo patvirtintos Alko-
holio vartojimo prevencijos tarp 
Klaipėdos rajono jaunimo kryptys 
2014–2017 m.:

1. Alkoholio prieinamumo ma- 
žinimas Klaipėdos rajone.

2. Visuomenės įtraukimas į ne-
palankios alkoholio vartojimo aplin-
kos kūrimą.

3.  Pagalbos sistemos stiprinimas 
šeimoms, turinčioms problemų dėl 
nesaikingo alkoholio vartojimo.

Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos stebėsenos 
2016 m. ataskaita parengta taip, 
kad galėtume įvertinti savivaldy-
bės gyventojų sveikatos ir sveikatą 
lemiančių veiksnių būklę Lietuvos 
sveikatos programos tikslų ir už-
davinių bei Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės tarybos nustatytų vi-

suomenės sveikatos prevencinių 
krypčių įgyvendinimo konteks-
te, nustatyti prioritetines prob-
lemines visuomenės sveikatos 
sritis ir kryptis siekiant stiprinti 
savivaldybės gyventojų sveikatą 
bei mažinti sveikatos netolygu-
mus. Klaipėdos rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
stebėsenos ataskaitoje pateikti 
2016 metų gyventojų demogra-
finės būklės ir 2015 m. sveikatos 
būklės duomenys.

Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos stebėse-
nos 2016 m. ataskaitos pagrindu 
turėtų būti koreguojami Klaipė-
dos rajono plėtros strateginio 
plano siekiniai bei Klaipėdos ra-
jono strateginio veiklos plano 
priemonės.

Vidutinis Lietuvos gyven-
tojų amžius 2016 m. pradžioje 
buvo 43 metai. Klaipėdos rajono 
gyventojų vidutinis amžius 2016 
m. pradžioje – 40,0 metų, vyrų – 
38 metai, moterų – 42. 

2016 m. pradžioje, kaip ir 2015 
m., Klaipėdos rajono demogra-
finės senatvės koeficientas buvo 

mažesnis nei šalies – atitinkamai 
91 ir 129 pagyvenę (65 m. ir vyres-
nio amžiaus) gyventojai teko šim-
tui vaikų iki 15 m. amžiaus (2015 
m. pradžioje – 89 ir 129 pagyvenę 
asmenys teko šimtui vaikų iki 15 m. 
amžiaus).

2016 m. pradžioje vaikai (0–17 m.) 
sudarė didesnę gyventojų dalį nei 

pensinio amžiaus asmenys (65 m. 
ir vyresni) (20,5 proc. ir 15,2 proc.). 
Lietuvoje atvirkščiai – didesnę 
gyventojų dalį sudarė 65 m. ir 
vyresnio amžiaus asmenys nei 
vaikai (19 proc. ir 17,9 proc.). 
2016 m. pradžioje jaunimas (14–
29 m.) sudarė penktadalį visų 
Klaipėdos rajono gyventojų (20,2 
proc.) (Lietuvoje panašus procen-
tas – 20,1 proc.) (2 pav.). 

2016 m. pradžioje, palyginti 
su 2015 m., Lietuvoje gyven-
tojų skaičius sumažėjo nuo 
2921262 iki 2888558 gyventojų 
(32 704 gyventojais), atitinka-

mai Klaipėdos rajono savivaldy-
bėje gyventojų skaičius išaugo 
628 asmenimis: Klaipėdos rajo-
no miesto teritorijose gyventojų 
sumažėjo 175 asmenimis, o kai-

mo teritorijose padaugėjo 803 
asmenimis. 2016 m. pradžioje 
1000-iui Klaipėdos rajono vyrų 
teko 1043 moterys (1 pav.).

1 pav. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. 2016 m. pradž., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai.

2 pav. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes Klaipėdos r. (proc.)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai

Klaipėdos rajono savivaldybės demografinė būklė

Gyventojai

gyventojų skaičius 

asmenų Klaipėdos rajone

2180

Per 5 metus

1043 
moterys

2016 m. pradžioje

1000-iui 
vyrų

teko

48,9 % 51,1 %

69,9 % 30,1 %

padidėjo

42 
metai

Klaipėdos rajono
gyventojų vidutinis amžius

2016 m. pradžioje –

40
metų 38 

metai

46 
metai

Lietuvos
gyventojų vidutinis amžius

2016 m. pradžioje –

43
39 
metai

Nuo 2011 m. Klaipėdos rajone 
moterų vidutinė tikėtina gyveni-
mo trukmė (VGT) didėja, o nuo 
2010 m. iki 2014 m. vyrų vidutinė 

tikėtina gyvenimo trukmė didėjo, 
tačiau per pastaruosiuos metus su-
mažėjo. Nuo 2010 iki 2014 m. skir-
tumas tarp moterų ir vyrų vidutinės 

gyvenimo trukmės sumažėjo nuo 
11,65 iki 8,11 metų, tačiau 2015 
m. šis skirtumas išaugo ir siekė 
10,22 metų (3 pav.).

metai

Klaipėdos rajono vyrų vidutinė                      gyvenimo trukmė yra trumpesnė nei moterų
jau 9 metus

miestuose              kaimuose
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Klaipėdos rajone 2015 m., pa-
lyginti su 2014 m., gimusiųjų skai-
čius padidėjo, mirusiųjų atvirkš-
čiai – sumažėjo (atitinkamai pa-
didėjo 14 gimusiųjų ir sumažėjo 

13 mirusiųjų). Per paskutinius 9 me-
tus, 2013 ir 2015 m., Klaipėdos rajone 
buvo teigiamas natūralus gyventojų 
prieaugis – daugiau gimusiųjų nei 
mirusiųjų; 2006, 2011, 2012 ir 2014 

m. tapo neigiamas – gimusiųjų 
skaičius buvo mažesnis nei mi-
rusiųjų (4 pav.).

3 pav. Klaipėdos r. vyrų ir moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, VGT skirtumas
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai

Mirtingumas
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4 pav. Mirusiųjų ir gimusiųjų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2015 m., palyginti su 2014 
m., tiek miestuose, tiek kai-
muose vyrų mirčių padaugė-
jo (atitinkamai 8 ir 5 mirtimis). 
2015 m., palyginti su 2014 m., 
moterų mirčių skaičius mies-
tuose išliko tolygus, tačiau 
kaimuose sumažėjo net 26 
mirtimis (5 pav.).

5 pav. Vyrų ir moterų mirčių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2014–2015 m. Klaipėdos rajono 
savivaldybėje, proc. 
Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas, VSB skaičiavimai

Nuo 2013 m. 
iki 2015 m. bend-
rasis standarti-
zuotas mirtingu-
mas 100 tūkst. 
gyventojų suma-
žėjo 204,1 atvejo. 
Tačiau standarti-
zuotas mirtingu-
mas per pasta-
ruosiuos metus 
padidėjo nuo 
kvėpavimo siste-
mos ligų (6 pav.).

6 pav. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis 100 000 gyventojų Klaipėdos r. (Eurostato standartas)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Klaipėdos rajone vyrų miršta daugiau nei            moterų
per 10 metų~ 54 %

miestuose               nei      kaimuose

1,8 karto
daugiau         mirčių

2015 m. bendra VGT – 76,65 metų 



1. Bendroji dalis

1.1. Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė 
ir interpretavimas („Šviesoforas“)
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2015 m. Klaipėdos rajono sa-
vivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, dau-
giausia žmonių mirė nuo kraujo-
takos sistemos ligų (54,1 proc.), 

antroji vieta tenka piktybiniams 
navikams (19,6 proc.), trečio-
je vietoje – išorinės mirties 
priežastys (8,8 proc.) (7 pav.).

7 pav. Mirčių pagal priežastis pasiskirstymas 2014 ir 2015 m., proc.
Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas, VSB skaičiavimai

Nuo 2013 m. iki 2014 m. 
vyrų mirtingumas nuo išorinių 
priežasčių sumažėjo, o moterų 
tais metais atvirkščiai – padidė-
jo, tačiau per pastaruosius metus 
vyrų mirtingumas nuo išorinių 
priežasčių padidėjo 15 atvejų 
100 tūkst. gyventojų, o moterų 
mirtingumas sumažėjo 14,3 at-
vejo 100 tūkst. gyventojų. 2015 
m. vyrų mirtingumas nuo išori-
nių priežasčių buvo apie 4,3 kar-
to didesnis nei moterų, užregist-
ruota net 11 vyrų savižudybių 
atvejų, 7 vyrų mirtys transporto 
įvykiuose (8 pav., 1 lent.).

8 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo išorinių priežasčių pagal lytį Klaipėdos rajone 
2011–2015 m. (Eurostato standartas)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

1 lent. Vyrų ir moterų mirčių skaičius pagal išorines mirtingumo priežastis Klaipėdos rajone 2015 m.
Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas

Klaipėdos rajono gyventojų 
sveikatos ar su sveikata susijusios 
stebėsenos ataskaitoje analizuo-
jamų metų rodiklių duomenys 
ir jų interpretavimas pateikia-
mi 2 lentelėje „Klaipėdos rajo-
no savivaldybės sveikatos ir su 
sveikata susijusių rodiklių profilis“.

Remiantis profilio rodikliais 
ir jų interpretavimo rezultatais, 
buvo pasirinktos rodiklių sąrašo 
reikšmės, kurių rodiklis ar po-
kyčio kryptis prastesnis paly-
ginti su šalies reikšmėmis. Su-
darius Klaipėdos rajono proble-
minių visuomenės sveikatos sri-
čių (temų) sąrašą, buvo atlikta 
atrinktų rodiklių detalesnė anali-
zė ir vertinimas (žr. „Specialioji 
dalis“).

 

Kraujotakos sistemos ligos

14 metų laikotarpio

pagr. mirčių priežasčių struktūra

Piktybiniai navikai

Išorinės priežastys

Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės 
registras, Higienos institutas

2015 m. ~ 78 % visų mirčių nuo išorinių priežasčių
sudarė vyrų mirtys, iš jų daugiausia – savižudybės

Pagrindinio rodiklių sąrašo 
analizė ir interpretavimas („švie-
soforo“ kūrimas) atliekamas 
lyginant einamųjų metų savi-
valdybės rodiklius su Lietuvos 
vidurkiu. Vadovaujantis „švieso-
foro“ principu, visos 60 Lietu-
vos savivaldybių suskirstytos 
į 5 grupes (po 12 savivaldybių 
kiekvienoje grupėje):

 • 12 savivaldybių, kuriose 
stebimas rodiklis – geriausias, 
priskiriamos savivaldybių su ge-
riausiais rodikliais grupei ir žymi-
mos žalia spalva (pirmas kvinti-
lis); 

• 12 savivaldybių, kuriose ste-
bimas rodiklis – prasčiausias, 
priskiriamos savivaldybių su 
prasčiausiais rodikliais grupei ir 

žymimos raudona spalva (penktas 
kvintilis); 

• likusių 36 savivaldybių rodiklio 
reikšmės žymimos geltona spalva. 
Šių savivaldybių rodikliai interpre-
tuojami kaip atitinkantys Lietuvos 
vidurkį. 

Pagrindinio rodiklių sąrašo ana-
lizės ir interpretavimo tikslas yra 
įvertinti, kokia esama gyventojų 
sveikatos ir sveikatą lemiančių 
veiksnių situacija savivaldybė-
je, vertinant Lietuvos sveika-
tos programos tikslų ir užda-
vinių įgyvendinimo kontekste, 
ir kokių intervencijų/priemonių 
reikia imtis, siekiant stiprinti sa-
vivaldybės gyventojų sveikatą ir 
mažinti sveikatos netolygumus.

Pirmajame lentelės stul-
pelyje pateikiami pagrindinio 
sąrašo rodikliai, suskirstyti pagal 
Lietuvos sveikatos programoje 
numatomus įgyvendinti tikslus 
ir uždavinius. Antrajame stul-
pelyje pateikiama savivaldybės 
rodiklio reikšmė, trečiajame 
stulpelyje – atitinkamo rodiklio 
Lietuvos vidurkio reikšmė, ket-
virtajame – mažiausia reikšmė 
tarp visų savivaldybių, penkta-
jame – didžiausia reikšmė tarp 

visų savivaldybių, šeštajame – sa-
vivaldybės rodiklio interpretavi-
mas (reikšmės savivaldybėje san-
tykis su Lietuvos vidurkio reikšme 
ir savivaldybės rodiklio vietos tarp 
visų savivaldybių pavaizdavimas 
pagal „šviesoforo“ principą); sep-
tintajame stulpelyje – pateikia-
ma Lietuvos sveikatos 2014–2025 
metų programoje (toliau LSP) 
suplanuota (numatyta) atitinkamo 
rodiklio reikšmė (siekinys) 2020 
metams.

  ¹ Mirčių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencines ir/ar diagnostikos ir/ar gydymo priemones, skaičius. Pastaba: išvengiamas mirtingumas pradėtas   
   skaičiuoti tik 2015 m. 

2 lent. Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis 2015 m.
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2 Išvykę iš šalies – 259, socialinės, psichologinės, ir kitos priežastys – 33, priežastis nenurodyta – 124 mokiniai. Šaltinis: Statistikos departamentas. 
Pastaba: nuo 2012 –2013 mokslo metų statistinė informacija apie 7–15 metų amžiaus nesimokančius vaikus. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
3 Ilgalaikio nedarbo lygis – tai bedarbystė, trunkanti ilgiau kaip metus, parodanti darbo jėgos procentą nuo visų galinčių dirbti asmenų.
⁴ Absoliutus skaičius apskaičiuojamas: 570 (gimusių skaičius) – 556 (mirusių skaičius) – 306 (neto tarptautinė migracija). 
Tarptautinė neto migracija – imigrantų ir emigrantų skaičiaus skirtumas.
⁵ Nauji tuberkuliozės atvejai. Šaltinis: Tuberkuliozės registras.
⁶ 6 sunkūs ir 2 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe. Šaltinis: LR Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
⁷ Ligonių, gydytų stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, ir ligonių, gydytų stacionare nuo traumų, skaičius. 
Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema.
⁸ Nauji žarnyno infekcinių ligų atvejai. Šaltinis: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras.
⁹ Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, kg. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

 1⁰ Rodiklis atspindi tabako prieinamumą. Maža rodiklio reikšmė parodo, kad licencijų yra išduota daug, todėl vienai jų tenka mažai gyventojų (didesnis prieinamumas). 
Absoliutus skaičius skliaustuose – tai licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičius. 
¹¹ Rodiklis atspindi alkoholinių gėrimų prieinamumą. Maža rodiklio reikšmė parodo, kad licencijų yra išduota daug, todėl vienai jų tenka mažai gyventojų 
(didesnis prieinamumas). Absoliutus skaičius skliaustuose – tai licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais skaičius.
¹² Išvengiama hospitalizacija – tai hospitalizacija, kurios galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą.
¹³ Praktikuojantys slaugytojai, įskaitant akušerius. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.
¹⁴ Praktikuojantys šeimos gydytojai. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.
¹⁵ Savivaldybei pavaldžių stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įvertinusių pacientų pasitenkinimo lygį, 
skaičius. Šaltinis: Valstybinė  akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.
1⁶ Nauji vaistams atsparios tuberkuliozės atvejai. Šaltinis: Tuberkuliozės registras.
1⁷ Nauji ŽIV ir lytiškai plintančių ligų B20-B22, B23 (B23.0-B23.2, B23.8), B24, Z21, A50 (A50.0-A50.7, A50.9), A51-A53, A54 (A54.0-A54.6, A54.8, A54.9), A56 (A56.0-A56.4, 
A56.8) atvejai. Šaltinis: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.
1⁸ Per 2015 m. užregistruota 1vyriškos lyties kūdikio mirtis iki 1 metų. Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas.
¹⁹ 6–14 m. vaikų, kuriems krūminiai dantys buvo padengti silantinėmis medžiagomis, skaičius.



2. Specialioji dalis

2.1.1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų 
darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų

Asmenų, žuvusių ar sunkiai su-
žeistų dėl nelaimingo atsitikimo 
darbe, skaičius 10 000 darbingo 
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²⁰ 50–69 m. moterų, kurioms 2014–2015 m. buvo suteikta mamografijos atlikimo ir (ar) vertinimo paslauga, skaičius.
²1 25–60 m. moterų, kurioms 2013–2015 m. buvo atliktas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir (ar) ištyrimas, skaičius.
²² 50–74 m. asmenų, kuriems 2014–2015 m. buvo atliktas slapto kraujavimo testas, skaičius.
²³ 40–55 m. vyrų ir 50–65 m. moterų, kuriems 2015 m. buvo suteikta informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, 
pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga ir (ar) išsamaus įvertinimo paslauga, skaičius.

10

9 pav. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10000 darbingo amžiaus gyventojų 
2015 m. pagal savivaldybes (santykis su LT vidurkiu)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

amžiaus gyventojų Klaipėdos rajone 
2015 m. buvo apie 2,3 karto didesnis 
nei Lietuvos vidurkis. Nors rajono 

rodiklis tarp savivaldybių yra vie-
nas didžiausių, tačiau absoliutus 
skaičius nėra didelis – 8 asmenys 
                                                     (9 pav.).

Visagino sav.

Didžiausi rodikliai

Jurbarko r. sav.

Alytaus r. sav.

Klaipėdos r. sav.

Panevėžio r. sav.

3,0
2,9
2,5
2,3
1,7

Savivaldybė Rodiklis 10 000 
darb. amžiaus gyv.

Remiantis LR Valstybinės dar-
bo inspekcijos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenimis, nuo 2007 iki 2015 
m. asmenų, žuvusių ar sunkiai 
sužalotų dėl nelaimingų atsi-
tikimų darbe, sumažėjo 1,7 at-
vejo 10 000 gyventojų, tačiau 
pastaraisiais metais padidėjo 

10 pav. Klaipėdos rajono gyventojų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, 
skaičius 10000 darbingo amžiaus gyventojų
Šaltinis: LR Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai

sunkių ir mirtinų nelaimingų at-
sitikimų darbe skaičius (2014 m. 
3 sunkūs ir 1 mirtinas nelaimingas 
atsitikimas, 2015 m. – 6 sunkūs ir 
2 mirtini). Vyrai nelaimingus atsi-
tikimus darbe patiria kur kas daž-
niau nei moterys (2015 m. 56 vyrų 
ir 12 moterų nelaimingų atsitikimų 
(10 pav., 3 lent.).

vyrai daugiau patiria nelaimingų atsitikimų darbe nei            moterys
per paskutinius 8 metus~ 3,6 karto
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2013–2015 m. laikotarpiu 
Klaipėdos rajone daugiausia 
nelaimingų atsitikimų užregis-
truota apdirbamojoje gamybo-
je, iš jų daugiausia metalo kons-
trukcijų ir jų dalių gamyboje, 
baldų gamyboje ir krovininiame 
kelių transporte (4 lent.). Nuo 
2013 iki 2015 m. Klaipėdos rajo-
no įmonėse ir įstaigose nebuvo 
sunkiai susižalojusių ar žuvusių 
darbe neblaivių darbuotojų.

13

3 lent. Klaipėdos rajono gyventojų, patyrusių nelaimingus atsitikimus darbe, skaičius
Šaltinis: LR Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

4 lent. Nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis Klaipėdos rajono 
įmonėse, įstaigose
Šaltinis: LR Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.1.2. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas

Dantų ėduonies intensyvumo 
rodiklis (KPI) – dantų ėduonies inten-
syvumo rodiklis, išreiškiamas ėduonies 
pažeistų (kariozinių, plombuotų ir 
išrautų) dantų skaičiumi, tenkančiu vie-
nam asmeniui.

Kiekvienas moksleivis kasmet į 
mokyklą privalo pristatyti pažymą apie 
dantų būklę. Paskaičiavus mokinių pie-
ninių ir nuolatinių dantų ėduonies inten-
syvumo indeksą (kpi+KPI2⁴) gauta, kad 
2015 m. Klaipėdos rajono KPI yra aukštas 
– 4,6 (Lietuvos vaikų KPI  vidutinis – 3,4) 
(11 pav.).

2015 m. 82,9 proc. Klaipėdos r. moki-
nių turėjo ėduonies pažeistų, plombuotų 
ir išrautų dantų (2014 m. – 82,5 proc.). 

11 pav. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indekso pasiskirstymas 2015 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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2015 m., palyginti su 2014 m., 
mokinių dantų būklė buvo pras-
tesnė kiekvienoje klasėje, išskyrus 
septintokus. 2015 m. aukštas mo-
kinių dantų ėduonies intensyvu-
mo indeksas buvo 1–3 ir 8–12 
klasių mokinių (svyravo nuo 4,8 
iki 5,6) (12 pav.).

2⁴ Pagal PSO KPI indeksas: labai žemas <1,2; žemas – 1,2–2,6; 
vidutinis – 2,7–4,4; aukštas – 4,5–6,5; labai aukštas>6,5.

Alytaus r. sav.

Didžiausi rodikliai

Varėnos r. sav.

Šalčininkų r. sav.

Šilutės r. sav.

Prienų r. sav.

8,3
6,0
5,9
4,8
4,8

Savivaldybė KPI

Kretingos r. sav.

Mažiausi rodikliai

Radviliškio r. sav.

Šilalės r. sav.

Mažeikių r. sav.

Šakių r. sav.

1,1
1,3
1,4
1,7
2,2

Savivaldybė KPI

Lietuvos rodiklis 3,4
12 pav. Klaipėdos rajono mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas pagal klases 2014–2015 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2.1.3. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 
10 000 gyventojų

Nuo 2013 m. sergamumas 
žarnyno infekcinėmis ligomis 
Klaipėdos rajone padidėjo nuo 
62,9 iki 86,9 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų. 2015 m. Klaipėdos ra-
jono savivaldybėje sergamumo 
žarnyno infekcinėmis ligomis ro-
diklis viršijo visos šalies vidurkį – 
buvo 1,2 karto didesnis (13 pav.).

Remiantis Klaipėdos vi-
suomenės sveikatos centro 
duomenimis, kaimo gyvento-
jai daugiau suserga naujomis 
žarnyno infekcinėmis ligomis 
nei miesto gyventojai (2015 m. 
užregistruoti 299 nauji žarny-
no infekcijų atvejai tarp kaimo 
gyventojų ir 163 tarp mies-
to gyventojų). Tiek vyrų, tiek 
moterų naujų žarnyno infekci-
jų atvejų užregistruota panašiai 
– 2015 m. buvo užfiksuoti 230 
moterų ir 232 vyrų nauji žarnyno 
infekcijų susirgimo atvejai.

13 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų. 
Šaltinis: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Lietuvos statistikos 
departamentas, VSB skaičiavimai

70,5 % 29,5 %
miesto gyventojai kaimo gyventojai 

daugiau suserga naujomis žarnyno infekcinėmis ligomis

nei

2014 metais

64,7 % 35,3 %
miesto gyventojai kaimo gyventojai 

daugiau suserga naujomis žarnyno infekcinėmis ligomis

nei

2015 metais

50,6 % 49,4 %

49,8 % 50,2 %
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   Kontaktai
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Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46)  453 754, faks. (8 46)  470 064, el.p. info@visuomenessveikata.lt
www.visuomenessveikata.lt

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Visuomenės sveikatos specialistai:

Roberta Arnašiūtė 
Mitybos klausimai                                                                                                                
Tel. +3706 55 40 825  
El. p. r.arnasiute@visuomenessveikata.lt                              

Laima Urbonaitė 
Skuodo savivaldybė
Tel. +3704 64 53 754 
El. p. l.urbonaite@visuomenessveikata.lt                                                                                      

Rima Leonauskienė
Priklausomybių ir kraujagyslių ligų 
prevencijos klausimai
Tel. +3706 55 74 458
El. p. rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46)  453 754, faksas (8 46)  470 064.
El. p. info@visuomenessveikata.lt

Irma Karpavičė
Tel. +3706 55 74 790
El. p. i.karpavice@visuomenessveikata.lt

Erika Meškauskytė
(JPSPPK) Jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų koordinatorė
Tel. +3706 55 74 790
El. p. e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt
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14 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis Klaipėdos rajone pagal amžiaus grupes 2014–
2015 m., proc.
Šaltinis: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, VSB skaičiavimai

5 lent. Naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis atvejų skaičius Klaipėdos rajone iki 17 m. amžiaus vaikų grupėje pagal gyvenamąją vietą 2015 m.
Šaltinis: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

Klaipėdos rajone daugiau-
sia sergančių žarnyno infek-
cinėmis ligomis buvo iki 17 m. 
amžiaus grupėje ir nuo 2014 m. 
užregistruota 49 atvejais daugiau 
naujų žarnyno infekcijų atvejų. 
Daugiau žarnyno infekcinėmis li-
gomis suserga vaikai iki 3 metų, 
dažniausiai susergama rotovi-
rusiniu enteritu (2015 m. 56 nauji 
atvejai, 2014 m. 80 naujų atvejų) 
ir virusinėmis nepatikslintomis 
žarnyno infekcijomis (2015 m. 
103 nauji atvejai, 2014 m. 163 
nauji atvejai). Be to, dvigubai 
daugiau naujų žarnyno infekcijų 
atvejų užregistruojama vaikams 
iki 3 m., gyvenantiems kaimuose 
(2015 m. 129 nauji atvejai kaime 
ir 63 mieste, 2014 m. 210 naujų 
atvejų kaime ir 91 mieste) (14 
pav., 5 lent.). 

Leidyba finansuota iš Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. lėšų.
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https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295

