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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.  

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. sistemingai 

vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma remiantis 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T9-223. Juo patvirtinta 

2012─2014 metų Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos 

įgyvendinimo planas.  

Programos tikslas – plėtoti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos 

veiklą, siekiant gauti išsamią informaciją apie Skuodo rajono 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 institucijoms bei 

visuomenei. 

Daugiausia Skuodo rajono savivaldybės rodikliai ataskaitoje lyginami su Lietuvos 

duomenimis (tik kai kurie standartizuoto mirtingumo pagal priežastis ir sergančiųjų skaičius pagal 

ligas rodikliai palyginami su kitomis savivaldybėmis). 

Ataskaitoje pateikiami ir lyginami rodikliai už 2008–2013 m. laikotarpį (kai kurie 

demografiniai rodikliai yra 2014 m.). 

Duomenų šaltiniai: 

 Lietuvos statistikos departamentas (SD); 

 Higienos instituto Sveikatos centro informacijos centras (HISIC). 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. DEMOGRAFINĖ, SOCIALINĖ-EKONOMINĖ BŪKLĖ  

 

1.1.1.GYVENTOJAI 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje, palyginti su 

2013 m., Skuodo rajono savivaldybėje buvo 605 gyventojais mažiau. 2014 metų pradžioje Skuodo 

rajono savivaldybės miesto gyventojai sudarė 31,9 proc. visų gyventojų, kaimo vietovėse – 68,1 proc. 

visų gyventojų. 2014 m. pradžioje 1000-iui Skuodo rajono savivaldybės vyrų teko 1100 moterų (žr. 1 

lent.). 

 

1 lent. Gyventojų skaičius metų pradžioje pagal lytį ir gyvenamąją vietą Skuodo rajono savivaldybėje  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iš viso 22348 21807 21394 20694 20124 19513 18908 

Moterys  11677 11380 11209 10856 10554 10221 9898 

Vyrai 10671 10427 10185 9838 9570 9292 9010 

Miestas 7082 6935 6805 6542 6387 6231 6032 

Kaimas 15266 14872 14589 14152 13737 13282 12876 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Pagal vidutinį gyventojų amžių, 2014 m. Skuodo rajono savivaldybės gyventojai yra 

vyresni už šalies gyventojus (atitinkamai vidutinis Skuodo rajono savivaldybės gyventojų amžius 2014 

m. pradžioje buvo 45,0, Lietuvoje – 42,0 metai). 

2014 m. pradžioje, kaip ir šalyje, Skuodo rajono savivaldybėje vaikų (0–17 m.) buvo 

mažiau nei pagyvenusių žmonių (atitinkamai 18 ir 27,7 proc. visų gyventojų) (žr. 2 lent.). 

 

2 lent. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes 2013-2014 m. pradžioje (proc.) 

 Skuodo raj. sav. Lietuva 

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

2013 18,6 54,1 27,3 18,3 57,7 24 

2014 18 54,3 27,7 18,1 56,4 25,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

1.1.2. GIMSTAMUMAS 

 

Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m., palyginti su 2012 m., gimstamumas sumažėjo, ir 

buvo mažesnis nei šalyje. 

2008–2013 m. laikotarpiu Skuodo rajono savivaldybėje gimusiųjų skaičius buvo 

mažesnis nei mirusiųjų (žr. 3 lent.).  
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3 lent. Natūralus gyventojų prieaugis Skuodo rajono savivaldybėje 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gimusieji 198 209 175 162 186 156 

Mirusieji 339 302 363 324 317 346 

Natūralus gyv. 

prieaugis 

-141 -93 -188 -162 -131 -190 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

 

1.1.3. MIRTINGUMAS 

 

Pagal higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenis, 2013 m. Skuodo rajono 

savivaldybėje mirtingumas buvo didesnis, nei 2012 m. ir didesnis nei šalyje (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Standartizuotas mirtingumas 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Vyrų mirtingumo rodiklis 2013 m., kaip ir ankstesniais, metais didesnis nei moterų. 2013 

m. Skuodo rajono savivaldybės kaimo gyventojų mirtingumas 2013 m. mažesnis už miesto gyventojų 

mirtingumą  (žr. 4 lent.).  

 

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

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vyrai  13,6 14,1 15,5 13,6 12,9 14,4 

Moterys  7,4 5,1 7,1 6,7 7 6,8 

Miestas 9 8,8 9,3 9,1 9,3 10,2 

Kaimas 10,6 9,5 11,5 9,9 9,9 10 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

Mirusių kūdikių Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų kasmet mažėja. Skuodo rajono 

savivaldybėje 2013 m. kūdikių mirčių nebuvo. 
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1.2. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ  

 

Vaikų (0–17 m.) bendras sergamumas Skuodo rajone, kaip ir šalyje, yra didesnis nei 

suaugusiųjų (nuo 18 m.) ir vaikų bendro sergamumo atvejų skaičius Skuodo rajono savivaldybėje turi 

tendenciją didėti (žr. 2 pav.). 

 
2 pav. Vaikų (0–17) bendras sergamumas 1000 vaikų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje suaugusiųjų bendras sergamumas lyginant su 2012 

m. išaugo (nuo 1494,2 iki 2056,12 atvejų 1000 gyv.), tačiau rodikliai mažesni nei Lietuvoje (žr. 3 pav.) 

 
3 pav. Suaugusiųjų (nuo 18 m.) bendras sergamumas 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje daugiausiai buvo užregistruota kvėpavimo 

sistemos ligų ir kraujotakos sistemos ligų ir jų procentinis pasiskirstymas tarp kitų ligų buvo didesnis 
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nei Lietuvoje (taip pat ir dėl urogenitalinės sistemos ligų, nervų sistemos ligų, psichikos ir elgesio 

sustrikimų – užregistruotų ligų precentas buvo didesnis) (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Bendras sergamumas pagal ligas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m., kaip ir 2012 m., Skuodo rajone kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai sirgo 

vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos ligos (žr. 5 

lent.).  

Sergančiųjų endokrininės sistemos (82,2 sergantieji iš 1000 gyv.; Lietuvoje – 129,1 ) ir 

jungiamojo audinio bei skeleto-raumenų sistemos ligomis (138 sergantieji iš 1000 gyv.; Lietuvoje – 

170,2) Skuodo rajono gyventojų skaičius yra vienas iš mažesnių šalyje.  

 

5 lent. Sergančiųjų Skuodo rajone gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas 2013 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Skuodo rajono savivaldybėje vaikų (0–17 m.), sergančių pagrindinėmis ligomis, skaičius 

yra išaugęs (išskyrus sergančių infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis skaičius 2013 m. yra sumažėjęs) 

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

Kvėpavimo sistemos ligos 606,3 234,3 288,8 

Kraujotakos sistemos ligos 35,6 165,4 669,4 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos 42,4 134,4 232,4 

Urogenitalinės sistemos ligos 32,2 134,1  176,1 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 91,7 123,8 86,5 

Virškinimo sistemos ligos 102,2 81,5 129,2 

Infekcinės ir parazitinės ligos 92,6 29,2 27,4 

Endokrininės sistemos ligos 47 74,7 134,9 

Psichikos ir elegesio ligos 50,7 84,5 183,3 
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(žr. 5 pav.). 2013 m. sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis vaikų skaičius buvo didesnis nei 

Lietuvoje.  

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

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Dažniausios Skuodo rajono, kaip ir visos Lietuvos gyventojų mirties priežastys – 

kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys. 2013 m. pagal mirties 

priežasčių pasiskirstymą procentais, kraujotakos, virškinimo ir kvėpavimo sistemų ligos Skuodo rajono 

savivaldybėje sudarė didesnę procentinę dalį negu šalyje (žr. 6 pav.). 



 

 
6 pav. Mirties priežasčių pasiskirstymas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Skuodo rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų dažniausiai mirė vyresnio 

nei 45 m. amžiaus gyventojai. 18-44 m. amžiaus grupėje pagrindinė mirties priežastis išorinės 

mirties priežastys. 2013 m. Skuodo rajone vaikų iki 17 m. neužregistruotas nei vienas mirties atvejis 

(žr. 6 lent.). 

 

6 lent. Mirtys pagal priežastis ir amžių Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m. 

 0–17 m. 18–44 m. 45-64 m. 65+ m. 

Infekcinės ligos 0 0 1 3 

Kvėpavimo sist. ligos 0 0 2 16 

Virškinimo sist. ligos 0 4 6 16 

Išorinės mirties priežastys 0 7 5 11 

Piktybiniai navikai 0 1 17 32 

Kraujotakos sistemos ligos 0 3 25 184 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Skuodo rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 70,6 proc. visų 

mirusių moterų ir 52,3 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.). 
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7 pav. Mirčių pasiskirstymas pagal lytį ir priežastis Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m. (proc.) 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

1.3. APLINKA  

 

PASTABA: paimto ir sunaudoto vandens, susidariusių ūkio ir gamybos nuotekų ir 

išmestų į atmosferą teršalų kiekio už 2013 m. duomenų nėra. 

 

1.4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠTEKLIAI IR VEIKLA 

 
2013 metų pabaigoje 10 000 Lietuvos gyventojų teko 43 praktikuojantys gydytojai, 

Skuodo rajono savivaldybėje – 7,9 gydytojai (iš viso 15 praktikuojančių gydytojų). Praktikuojančių 

gydytojų Skuodo rajono savivaldybėje skaičius yra vienas iš mažesnių Lietuvoje. 

Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m. pirminės sveikatos priežiūros įstaigose iš viso 

dirbo 9 šeimos gydytojai, 1 vidaus ligų gydytojas. 

Vienas Skuodo rajono gyventojas pas gydytoją 2013 m. apsilankė 4,6 kartus (2012 m. 

– 4,5 kartus) (Lietuvoje 2012 m. – 8 kartus). Apsilankymų skaičius Skuodo rajono sav. 1-am 

gyventojui yra vienas iš mažesnių Lietuvoje. Skuodo rajono savivaldybėje per 2013 m. pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigose iš viso buvo užregistruoti 88,5 tūkst. (2012 m. – 89,4 tūkst.) 

gyventojų apsilankymų. 

2013 m. 10 000 rajono gyventojų teko 12,2 stacionaro lovų (mažiausias rodiklis 

Lietuvoje). Šis rodiklis priklauso nuo vietinės ir valstybės politikos planuojant sveikatos priežiūros 

išteklius ir nuo gyventojų skaičiaus, nes lovų skaičius savivaldybėse nėra proporcingas gyventojų 

skaičiui. 
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Skuodo rajono savivaldybėje per 2013 m. 1000 gyv. teko 247,4 greitosios medicinos 

pagalbos atvejų (2012 m. – 232,7). 

2. SPECIALIOJI DALIS 
 

Specialiojoje dalyje analizuojamos Skuodo rajono savivaldybei būdingos specifinės 

sveikatos problemos. Šioje dalyje smulkiau išnagrinėta mirties priežasčių struktūra Skuodo rajono 

savivaldybėje, taip pat pateikiama informacija apie sveikatos problemas bei sergančių asmenų 

rodiklius.  

2.1. MIRTIES IR SVEIKATOS BŪKLĖS STATISTIKOS APŽVALGA  

 

Skuodo rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vis dar dominuoja penkios 

pagrindinės sveikatos problemos – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo 

sistemos ligos, virškinimo sistemos ligos ir išorinės priežastys.  

 

Kraujotakos sistemos ligos 

 Skuodo rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos išlieka 

dažniausia gyventojų mirties priežastimi. 2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų, lyginant su 2012 m. išaugo, o Lietuvoje - tendencingai mažėja.  (žr. 9 

pav.). 

 
9 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

Sergančių asmenų skaičius kraujotakos sistemos ligomis tiek Skuodo rajono 

savivaldybėje, tiek šalyje didėja (žr. 10 pav.).  
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10 pav. Sergantys asmenys kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis 1,6 karto daugiau 

sirgo moterys nei vyrai ir daugiau sergantieji buvo miesto gyventojai. Dažniausia kraujotakos 

sistemos liga išlieka arterinė hipertenzija (81,1 proc. visų kraujotakos sistemos ligų). 

 

Piktybiniai navikai 

          Antra pagal dažnumą gyventojų mirties priežastis yra piktybiniai navikai. 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m., palyginti su 2012 m., 

sumažėjo (2012 m. 67 mirties atvejai, 2013 m. – 50) ir buvo mažesnis už šalies rodiklį (žr. 11 pav.). 

 
11 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Kaip ir šalyje, Skuodo rajono savivaldybėje daugiausia mirtys ištinka dėl trachėjos-

plaučių piktybinių navikų ir jų skaičius per pastaruosius metus išaugo (žr. 7 lent.). 
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7 lent. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją 

 2010 2011 2012 2013 

Skrandžio p. n. 5 12 6 4 

Žarnų p. n. 6 4 6 6 

Trachėjos-plaučių p. n. 9 8 7 8 

Krūties p. n. 2 2 3 2 

Gimdos kaklelio p. n. 2 1 3 1 

Priešinės liaukos p. n. 5 4 6 4 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m. daugiausia sergančiųjų yra priešinės liaukos, krūties ir žarnų piktybiniais 

navikais (žr. 13 pav.). Daugiau moterų, nei vyrų serga piktybiniais navikais (atitinkamai 641 

moteris ir 335 vyrai). 2013 m. kaime užregistruoti 592 sergantys asmenys piktybiniais navikais, 

mieste 383. 0-17 m. amžiaus grupėje užregistruoti 8 sergantys asmenys piktybiniais navikais, 18-64 

m. – 576, nuo 65 m. ir vyesnių - 376. 

 
13 pav. Sergantys asmenys piktybiniais navikais pagal rūšis 2013 m. Skuodo rajone (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Išorinės mirties priežastys 

Šalyje mirtingumo dėl išorinių priežasčių situacija, galima teigti, yra stabili, o Skuodo 

rajono savivaldybėje ji yra kintanti – 2012 m. išaugęs mirtingumas 2013 m. sumažėjo (2012 m. 

užregistruotas 29 atvejai, 2013 m. – 23) (žr. 14 pav.).  
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14 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių išlieka didesnis nei moterų (2013 m. mirė 18 

vyrų ir 5 moterys) ir tai dažniausia būna kaimo gyventojų mirties priežastis. Pagrindinė išorinė 

mirties priežastis yra  savižudybės – 39,1 proc. visų išorinių mirties priežasčių (žr. 9 lent.). 

 

9 lent. Mirusieji pagal išorines priežastis 

 2010 2011 2012 2013 

Transporto įvykiai 2 1 3 0 

Atsitiktiniai paskendimai 3 2 2 2 

Šalčio poveikis 3 3 1 1 

Apsinuodijimas alkoholiu 1 0 2 1 

Savižudybės 10 6 11 9 

Nukritimai 2 3 2 5 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Kvėpavimo sistemos ligos 

2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų, 

palyginti su 2012 m., išaugo (2012 m. mirė 13 gyv., 2013 m. – 18), ir vis dar viršijo šalies 

rodiklį (žr. 15 pav.).  
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15 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis rodiklio kitimo tendencija Skuodo rajono 

savivaldybėje yra tokia pati kaip ir šalyje, ir Skuodo rajono savivaldybėje sergančiųjų 

užregistruojama mažiau (žr. 16 pav.).  

 
16 pav. Sergantys asmenys kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 Skuodo rajono savivaldybėje pagrindinė kvėpavimo sistemos liga išlieka ūminės 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (2013 m. sudarė 49,5 proc. visų kvėpavimo sistemos ligų) (žr. 

17 pav.) ir daugiausia jomis serga 0–17 m. amžiaus vaikai (445,1 atvejis 1000 gyv.), lėtinėmis 

apatinių kvėpavimo takų ligomis serga dažniausiai 65 m. ir vyresni gyventojai (131 atvejis 1000 

gyv.). 
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17 pav. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal kvėpavimo sistemos ligas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Virškinimo sistemos ligos 

2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje mirtingumas dėl virškinimo sistemos ligų 

palyginus su 2012 m. išaugo dvigubai (2012 m. 12 mirties atvejų, 2013 m. – 26), ir buvo didesnis 

nei Lietuvoje (žr. 18 pav.). Skuodo rajono savivaldybės kaimo gyventojų mirtingumas 2013 m. 

dvigubai didesnis nei miesto. 

 
18 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Sergančiųjų skaičius virškinimo sistemos ligomis Skuodo rajono savivaldybėje, kaip ir 

Lietuvoje, turi tendenciją didėti (2013 m. Skuodo rajone virškinimo sistemos ligomis sirgo 95,3 

gyventojai iš 1000, Lietuvoje – 106,4) (žr. 19 pav.).  
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19 pav. Sergantys asmenys virškinimo sistemos ligomis 1000 gyv.   

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras  

 

Sergančiųjų virškinimo sistemos ligomis daugiau užregistruota Skuodo rajono 

savivaldybės mieste nei kaime. Nors sergantys šiomis ligomis yra daugiau vyresnio amžiaus 

žmonės (2013 m. 65+ m. 129,2 atvejai 1000 gyv.), tačiau kiekvienais metais naujų virškinimo 

sistemos ligų atvejų užregistruojama daugiausia vaikams iki 17 m.  

Lyginant Skuodo rajono savivaldybę su kitomis pagal gyventojų skaičių panašiomis 

šalies savivaldybėmis, 2013 m. Skuodo rajonas buvo iš pirmaujančių savivaldybių dėl kraujotakos 

sistemos, piktybinių navikų ir virškinimo sistemos mirčių, o mirtys dėl išorinių priežasčių sudarė 

mažiausią procentinę dalį (žr. 10 lent.).    

 

10 lentelė. Mirčių procentinis pasiskirstymas pagal priežastis ir savivaldybes 2013 m.  
 Skuodo r. sav. Kupiškio r. sav. Molėtų r. sav.  

Kraujotakos sist. ligos 61,3 60 56,4 

Piktybiniai navikai 19 14,8 18,7 

Išorinės mirties priežastys 6,6 8,8 8,8 

Virškinimo sist. ligos 7,5 3,3 5,5 

Kvėpavimo sist. ligos 5,2 6,1 5,2 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Skuodo rajono savivaldybėje, palyginti su kitomis pagal gyventojų skaičių panašiomis šalies 

savivaldybėmis, 2013 m. mažiausiai buvo sergančiųjų – kraujotakos sistemos ligomis, akių ligomis, 

virškinimo sistemos ligomis, endokrininės sistemos ligomis ir mažiausiai buvo patyrusių traumų. 

Skuodo rajono savivaldybė tarp palyginamųjų savivaldybių 2013 m. išsiskyrė tuom, kad daugiausiai 

buvo sergančių kvėpavimo sistemos ligomis (žr. 11 lent.).  
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11 lentelė. Sergančiųjų procentinis pasiskirstymas (nuo vid. gyventojų skaičiaus) pagal ligas ir 

savivaldybes 2013 m.  

 
Skuodo r. sav. Kupiškio r. sav. Molėtų r. sav. 

Kvėpavimo sist. ligos 31,4 30,2 30 

Kraujotakos sistemos ligos 24,7 32,1 25,2 

Jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų sist. ligos 

13,8 18,1 12,6 

Akių ligos 8,7 11,1 15,7 

Urogenitalinės sist. ligos 12,4 12,4 9,4 

Traumos ir kt. išorinių 

priežasčių padariniai 
11 14,5 11,1 

Virškinimo sist. ligos 9,5 9,8 9,7 

Odos ir poodžio ligos 6,5 8,9 6,3 

Endokrininės sist. ligos 8,2 14,5 8,3 

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
9,9 10 6,1 

Nervų sistemos ligos 11,3 9,3 11,4 

Infekcinės ir parazitinės 

ligos 
4 4,3 4,5 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, Skuodo rajono 

savivaldybėje 2013 m. darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, buvo 85 

(2012 m. – 78). Daugiausia Skuodo rajono savivaldybės darbingo amžiaus asmenų pripažinti 

neįgaliaisiais yra dėl kraujotakos sistemos ligų ir piktybinių navikų.  

2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje neįgalumas nustatytas 7 vaikams iki 18 metų 

(2012 m. – 13 vaikų).  

 
2.2 VIDUTINĖ TIKĖTINA GYVENIMO TRUKMĖ (VGT) 

 

2013 m., palyginti su 2012 m., Skuodo rajono savivaldybės gyventojų vidutinė 

gyvenimo trukmė nepakito (Lietuvoje – 74,02 metai). Moterų vidutinė gyvenimo trukmė buvo 

ilgesnė nei vyrų 10,72 m. (žr. 12 lent.). 

 

12 lentelė. Skuodo rajono savivaldybės gyventojų VGT 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendra VGT 73,06 73,11 71,92 72,27 72,56 72,86 

Moterų VGT 77,09 82,06 78,31 78,51 77,81 78,44 

Vyrų VGT 68,97 65,62 66,23 66,24 67,80 67,72 

Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2.3.SKUODO RAJONO MOKINIŲ GYVENSENA 
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 2011-2014 m. Skuodo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 

įgyvendinimo plane be demografinių, socialinių – ekonominių, sveikatos būklės rodiklių taip pat 

yra numatyta rinkti gyvensenos rodiklius. Skuodo savivaldybės mokinių gyvensenos rodikliai buvo 

gauti 2014 m. atlikus tyrimą – Skuodo savivaldybės mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo analizė 

2014 m. 

 Mityba 

 Lyginant 2011 m. ir 2014 m. tyrimų duomenis, kasdien daržoves valgančių mokinių 

procentas išliko toks pat (16,2 proc.). 2014 m. 3-5 kartus per savaitę daržoves valgė 34,8 proc. 

mokinių, 2011 m. - 34 proc. Vaisius ir uogas kasdien valgančių mokinių procentas didėjo nuo 12,8 

proc. (2011 m.) iki 28,2 proc. (2014 m.) (p<0,05), 1-2 kartus per savaitę sumažėjo nuo 36,9 proc. 

iki 25 proc. (p<0,05). 

Fizinis aktyvumas 

  2014 m. atliktų tyrimų duomenimis, Skuodo rajono mokinių kasdien ne pamokų metu, 

laisvalaikiu besimankštinantys arba sportuojantys mokiniai sudarė 30 proc., 2011 m. - 27,7 proc. 

2014 m. du ir daugiau kartų per savaitę sportuoja 41,1 proc., 2011 m. – 48,6 proc. 2014 m. kelis 

kartus per mėnesį sportuojantys sudarė 22,4 proc., o 2011 m. 18,6 proc. 

Žalingi įpročiai 

 2014 m. Skuodo rajone mokinių, kurie rūko kasdien ir kelis kartus per savaitę dalis 

mažesnė (5,4 proc), nei 2011 m. (7,4 proc.) (p<0,05). 

 Sumažėjo mokinių, vartojančių alkoholinius gėrimus. Silpnų alkoholinių gėrimų 

kasdien ir kelis kartus per savaitę vartojimas sumažėjo nuo 6,4 proc. (2011 m.) iki 3,2 proc. (2014 

m.) (p<0,05). Kelis kartus per mėnesį sumažėjo nuo 20,3 proc. (2011 m.) iki – 5,2 proc. (2014 m.) 

(p<0,05).  2014 m. sumažėjo kelis kartus per mėnesį degtinę ir kitus stiprius alkoholinius gėrimus 

vartojančių mokinių (2014 m. - 2,9 proc., 2011 m. - 7,3 proc.; p<0,05). Išanalizavus duomenis 

pastebima, kad alaus, vyno ir šampano kelis kartus per mėnesį vartojimas sumažėjo nuo 17,3 proc. 

(2011 m.) iki 4,1 proc. (2014 m.) (p<0,05).  

 Saugus elgesys 

 Mokinių, saugiai besielgiančių kelyje, einant pėsčiomis ar važiuojant automobiliu, 

padaugėjo. 2014 m. Skuodo rajono mokinių gyvensenos tyrime dalyvavę 90,6 proc. mokinių atsakė, 

kad visada prisitvirtina saugos diržais važiuodami automobiliu ant priekinės sėdynės (2011 m. – 

88,4 proc.). 2014 m. važiuodami automobiliu ant užpakalinės sėdynės visada prisitvirtino daugiau 

mokinių (71,5 proc.), nei 2011 m. (53,9 proc.) (p<0,05).  

 2014 m. eidami neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros metu, kad šviesos atšvaitus 

visada naudojo atsakė didesnis mokinių skaičius (60,5 proc.), nei 2011 m. (38,9 proc.) (p<0,05).  

 Sveikata 
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 2014 m. ir 2011 m. tyrimų duomenimis didžioji dalis mokinių teigiamai vertino savo 

sveikatą. 2014 m. net 82,6 proc. apklaustųjų teigė, kad jų sveikata labai gera, tuo tarpu 2011 m. – 

76,6 proc. (p<0,05). Skuodo rajono mokiniai, kurie savo sveikatą įvardijo kaip vidutinę arba blogą 

statistiškai reikšmingai sumažėjo nuo 23,4 proc. (2011 m.) iki 17,4 proc. (2014 m.) (p<0,05). 

 2014 m. Skuodo rajono mokiniai dantis šepetėliu ir pasta valo kelis kartus per dieną 

(51,9 proc.) (2011 m. – 45,6 proc.), 2014 m. dantų nesivalė arba valėsi ne kiekvieną dieną  9,5 proc. 

mokinių (2011 m. – 12,2 proc.). 

 Patyčios išlieka labai svarbi problema, tačiau 2014 m. atlikto tyrimo metu išsiaiškinta, 

kad sumažėjo mokinių, kurie tyčiojosi iš kitų ne mažiau kaip kartą per savaitę (3,4 proc.), lyginant 

su 2011 m. (7,6 proc.) (p<0,05). 2014 m. statistiškai reikšmingai didesnis niekada nesityčiojusių iš 

kitų mokinių procentas (69,7 proc.), nei 2011 m. (51 proc) (p<0,05).  

 

2.4. SKUODO RAJONO SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ GYVENSENA 

 

 Skuodo savivaldybės gyventojų gyvensenos rodikliai buvo gauti 2014 m. atlikus 

tyrimą – Skuodo rajono gyventojų gyvensenos ir sveikatos ypatumai. 

 Žalingi įpročiai 

  Visai nerūko net 68,1 proc. respondentų, 22,1 proc. tiriamųjų atsakė norintys mesti 

rūkyti. Moterys (32,9 proc.) statistiškai reikšmingiau, nei vyrai (12,3 proc.) labiau nerimauja dėl 

žalingų rūkymo padarinių sveikatai (p=0,001).  

Tyrimo duomenimis, bet kokį alkoholinį gėrimą kartą per savaitę išgeria 14,7 proc. 

tiriamųjų. Kiek daugiau nei ketvirtadalis (26,5 proc.) respondentų bet kokį alkoholinį gėrimą geria 

2-3 kartus per mėnesį, 39,8 proc. tiriamųjų – kelis kartus per metus.  

2-3 kartus per mėnesį stipriuosius alkoholinius gėrimus geria truputį daugiau nei penktadalis 

(22 proc.), alų – 17,1 proc., vyną – 17,5 proc. tiriamųjų.  

 Mityba 

Tyrimas parodė, kad 70,4 proc. apklaustųjų valgo pusryčius. 15,7 proc. respondentų kartais 

valgo pusryčius. Pusryčių nevalgo 13,9 proc. apklaustųjų.  

83 proc. tiriamųjų vartoja aliejų, 7,4  proc. - dažniausiai sviestą, 6,8 - dažniausiai taukus. 

Paaiškėjo, kad daugiau nei pusė apklaustųjų (56,3 proc.) į vieną puodelį kavos deda 1 šaukštelį 

cukraus, penktadalis respondentų (19,5 proc.) deda 2 šaukštelius cukraus, 17,8 proc. – nededa nė 

vieno šaukštelio cukraus. 45,8 proc. tiriamųjų į vieną arbatos puodelį deda 1 šaukštelį cukraus, kiek 

daugiau nei penktadalis (26,9 proc.) respondentų - deda tris šaukštelius cukraus. 
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Pusė apklaustųjų atsakė į jau paruoštą maistą dedantys druskos tada, kai jos trūksta, 44,1 

proc. tiriamųjų niekada papildomai nededa druskos.  

Dėl sveikatos mitybą keitė net 46 proc. respondentų.  

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 6-7 d. per savaitę 23,6 proc. respondentų valgė šviežias 

daržoves ir 18,9 proc. – šviežius vaisius ir uogas. 1-2 d. per savaitę žuvies produktus valgė 60,1 

proc., 3-5 dienas per savaitę – 13,7 proc. respondentų. Žuvies iš viso nevalgė 22,7 proc. tiriamųjų. 

Saldumynus kasdien valgė 11,2 proc., o limonadus gėrė 10,2 proc. tirtų Skuodo rajono gyventojų.  

Fizinis aktyvumas 

Daugiau negu pusė tiriamųjų (53,8 proc.) savo svorį vertino kaip normalų. 39 proc. 

apklaustųjų subjektyviai  manė, kad jų svoris yra per didelis.  

Tyrimo metu nustatyta, kad beveik trečdalis tiriamųjų – 29,7 proc. -  į darbą vyksta 

automobiliu arba autobusu. Penktadalis apklaustųjų iki darbo ir atgal eina arba važiuoja dviračiu 15-

30 min. per dieną. Nustatyta, kad 23,5 proc. respondentų mankštinasi 2-3 kartus per savaitę, 18,5 

proc. mankštinasi kasdien. 42,5 proc. apklaustųjų atsakė, kad savo fizinį pajėgumą vertina 

patenkinamai. Kiek daugiau nei trečdalis apklaustųjų (36,6 proc.) fizinį pajėgumą subjektyviai 

vertino kaip gana gerą. Fizinį pajėgumą vertino kaip labai gerą 11,1 proc. tirtų Skuodo rajono 

gyventojų.  

Eismo sauga 

Kaip paaiškėjo po apklausos, daugiausiai – 62,9 proc. – apklaustųjų beveik visada eidami 

neapšviesta gatve tamsiu paros metu naudoja šviesos atšvaitus. Atšvaitus kartais naudoja 

penktadalis respondentų. Dešimtadalis tiriamųjų niekada nenaudoja šviesos atšvaitų.  

Paaiškėjo, kad absoliuti dauguma apklaustųjų (93,9 proc.)  beveik visada užsisega saugos 

diržą. 4,3 proc. saugos diržus važiuodami automobiliu ant priekinės sėdynės ar vairuodami užsisega 

kartais.  

Nustatyta, kad daugiausia – 62,7 proc. respondentų saugos diržais prisitvirtina beveik 

visada, 22,4 proc. – kartais prisitvirtina saugos diržais važiuodami automobiliu ant užpakalinės 

sėdynės.  

Apie penktadalis (19,1 proc.)  tiriamųjų teigė pastebėję, kaip jų draugai ar artimieji vairuoja 

išgėrę.  

Sveikata 

62,3 proc. Skuodo rajono gyventojų atsakė, kad dantis valosi dažniau negu kartą per dieną. 

Beveik trečdalis  tiriamųjų (31 proc.) dantis valosi vieną kartą per dieną, 6,2 proc. - ne kiekvieną 

dieną.  

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 1 kartą pas gydytojus lankėsi 35,3 proc., 2 kartus – 22,8 proc., 3 

kartus – 10,9 proc., 4 kartus – 7,6 proc., 5 kartus – 6,7 proc. tiriamųjų. 
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42 proc. Skuodo rajono gyventojų savo sveikatą vertino kaip gerą. Beveik trečdalis  

tiriamųjų (31,6 proc.) savo sveikatą vertino kaip gana gerą, 22 proc. - kaip vidutinišką.  

28,1 proc. respondentų teigė visai nepatiriantys streso ar didelės įtampos. 48,6 proc. atsakė, 

kad šiek tiek patyrė, bet ne daugiau, negu patiria kiti žmonės, 21,3 proc. atsakė, kad patyrė daugiau, 

negu paprastai patiria kiti žmonės.  

Per pastaruosius 12 mėnesių 56,9 proc. Skuodo rajono gyventojų nepatyrė depresijos. 6,3 

proc. apklaustųjų per paskutiniuosius 12 mėnesių depresiją patyrė daug labiau nei anksčiau. 

Paklausus Skuodo rajone gyvenančių moterų, kada paskutinį kartą joms buvo imtas iš 

gimdos kaklelio tepinėlis, 27,4 proc. atsakė, kad per praėjusius 12 mėnesių, 33,6 proc. atsakė, kad 

per paskutinius trejus metus, 15,3 proc. atsakė, kad seniau negu prieš 3 metus. 18,2 proc. moterų nė 

karto nebuvo atliktas citologinis tepinėlio tyrimas. 

Anketinės apklausos metu paaiškėjo, kad 17,5 proc. moterų tikrinosi krūtis per praėjusius 12 

mėnesių, kai tuo tarpu 38 proc. tiriamųjų gydytojai niekada netikrino krūtų. 25,9 proc. apklaustųjų 

gydytojai tikrino krūtis prieš 1-3 metus, o 18,6 proc. moterų krūtis tikrino seniau, negu prieš 3 

metus. 

35,1 proc. moterų buvo atlikta mamografija, 59,4 proc. tiriamųjų nebuvo atlikta 

mamografija dar kitaip vadinama – krūtų rentgenograma. Nustatyta, kad 30,1 proc. respondenčių 

mamografija buvo atlikta per praėjusius 12 mėnesių. 31,2 proc. tirtų moterų krūtų rentgenogramą 

darėsi prieš 1-2 metus ir net 38,7 proc. respondenčių – seniau, negu prieš 2 metus. 

Per praėjusius vienerius metus dėl priešinės liaukos vėžio tikrinosi 10,8 proc. vyrų. Kad 

niekada nesitikrino, atsakė daugiau negu pusė Skuodo  rajono vyrų (59,1 proc.). 7,5 proc. tirtų 

respondentų nežino, ar kada nors tikrinosi dėl priešinės liaukos vėžio, 12,9 proc. vyrų tikrinosi prieš 

1-3 metus, o 9,7 proc. – seniau, negu prieš 3 metus. 

Gyvenimo kokybė 

38,6 proc. respondentų atsakė savo gyvenimo kokybę vertinantys nei blogai nei gerai. 44  

proc. Skuodo rajono gyventojų savo gyvenimo kokybę apibūdino kaip gerą, 12,6 proc. – kaip labai 

gerą. 4,6 proc. respondentų savo  sveikatą subjektyviai vertino kaip blogą. 
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APIBENDRINIMAS 

 

 2014 m. pradžioje, palyginti su 2013 m., Skuodo rajono savivaldybėje buvo 665 gyventojais 

mažiau. 2014 metų pradžioje Skuodo rajono savivaldybės miesto gyventojai sudarė 31,9 

proc., kaimo vietovėse – 68,1 proc. visų gyventojų. 2014 m. pradžioje 1000-iui Skuodo 

rajono savivaldybės vyrų teko 1100 moterų 

 Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m., palyginti su 2012 m., gimstamumas sumažėjo, ir 

buvo mažesnis nei šalyje. 

 2013 m., palyginti su 2012 m., Skuodo rajono savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo 

trukmė liko nepakitusi (2013 m. buvo 72,86 metai; Lietuvoje – 74,02 metai). 

 2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje mirtingumas buvo didesnis, nei 2012 m. (10,1 atvejų 

1000 gyv.) ir didesnis nei šalyje (8,9 atvejų 1000 gyv.). Vyrų mirtingumo rodiklis 2013 m., 

kaip ir ankstesniais, metais buvo didesnis nei moterų. 2013 m. Skuodo rajono savivaldybės 

kaimo gyventojų mirtingumas buvo mažesnis už miesto gyventojų mirtingumą.   

 2013 m. pagal mirties priežasčių pasiskirstymą procentais, kraujotakos, virškinimo ir 

kvėpavimo sistemų ligos Skuodo rajono savivaldybėje sudarė didesnę procentinę dalį negu 

šalyje, o mirtys dėl išorinių priežaščių ir piktybinių navikų – mažesnę procentinę dalį, nei 

šalyje.  

 Vaikų (0–17 m.) bendras sergamumas Skuodo rajone, kaip ir šalyje, yra didesnis nei 

suaugusiųjų (nuo 18 m.) ir vaikų bendro sergamumo atvejų skaičius Skuodo rajono 

savivaldybėje turi tendenciją didėti. 2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje suaugusiųjų 

bendras sergamumas lyginant su 2012 m., išaugo (nuo 1494,2 iki 2056,12 atvejų 1000 gyv.), 

tačiau rodikliai mažesni nei Lietuvoje. 

 2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje daugiausiai buvo užregistruota kvėpavimo sistemos 

ligų ir kraujotakos sistemos ligų ir jų procentinis pasiskirstymas tarp kitų ligų buvo didesnis 

nei Lietuvoje. 

 Skuodo rajono savivaldybėje ir Lietuvoje sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis skaičius 

turi tendenciją kasmet didėti. 2013 m., palyginus su 2012 m., sergančių asmenų kraujotakos 

sistemos ligomis asmenų skaičius buvo didesnis ( 225,3 ir 246,8 atvejų 1000 gyv.). 

 2013 m. mirtingumas nuo piktybinių navikų Skuodo rajono savivaldybėje, palyginti su 2012 

m., sumažėjo. Dažniausia mirties priežastis nuo piktybinių navikų 2013 m. buvo trachėjos, 

bronchų, plaučių piktybiniai navikai.  
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  2013 m. daugiausia sergančiųjų yra priešinės liaukos, krūties ir žarnų piktybiniais navikais. 

Daugiau moterų, nei vyrų serga piktybiniais navikais (atitinkamai 641 moteris ir 335 vyrai). 

2013 m. kaime užregistruoti 592 sergantys asmenys piktybiniais navikais, mieste 383.  

 2013 m., palyginus su 2012 m., Skuodo rajono savivaldybėje išorinių mirties priežasčių 

skaičius sumažėjo. Pagrindinė išorinė mirties priežastis yra  savižudybės – 39,1 proc. visų 

išorinių mirties priežasčių. 

 Skuodo rajono savivaldybėje mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų 2013 m., palyginti 

su 2012 m. išaugo (2012 m. mirė 13 gyv., 2013 m. – 18), ir vis dar viršijo šalies rodiklį. 

Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis Skuodo rajone užregistruojama mažiau nei šalyje. 

 2013 m. Skuodo rajono savivaldybėje mirtingumas dėl virškinimo sistemos ligų palyginus 

su 2012 m. išaugo dvigubai (2012 m. 12 mirties atvejų, 2013 m. – 26), ir buvo didesnis nei 

Lietuvoje. 2013 m. Skuodo rajono savivaldybės kaimo gyventojų mirtingumas buvo 

dvigubai didesnis nei miesto. Sergančiųjų skaičius virškinimo sistemos ligomis Skuodo 

rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, turi tendenciją didėti. 

 Skuodo rajono savivaldybėje išlieka tokia pati situacija – kraujotakos sistemos ligomis 

daugiausiai serga vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – 

kvėpavimo sistemos ligos. 

 Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m. vyrų daugiau nei moterų mirė dėl išorinių priežasčių, 

dėl kvėpavimo sistemų ligų ir piktybinių navikų o nuo kraujotakos sistemos ligų ir 

virškinimo sistemos ligų – daugiau moterų nei vyrų. 

 Atlikus Skuodo rajono savivaldybės 2011-2014 m. mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo 

analizę išaiškinta, kad 2014 m. 3-5 kartus per savaitę daržoves valgė 34,8 proc. mokinių, 

2011 m. - 34 proc. Vaisius ir uogas kasdien valgančių mokinių procentas didėjo nuo 12,8 

proc. (2011 m.) iki 28,2 proc. (2014 m.) (p<0,05). Skuodo rajono mokinių kasdien ne 

pamokų metu, laisvalaikiu besimankštinančių arba sportuojantys mokiniai sudarė 30 proc., 

2011 m. -  iki 27,7 proc. 2014 m. Skuodo rajone mokinių, kurie rūko kasdien-kelis kartus 

per savaitę dalis mažesnė (5,4 proc), nei 2011 m. (7,4 proc.) (p<0,05). Statistiškai 

reikšmingai 2014 m. mažesnė mokinių dalis, nei 2011 m. vartoja silpnus alkoholinius 

gėrimus, degtinę ir kitus stiprius alkoholinius gėrimus ir alų, vyną, šampaną. Mokinių, 

saugiai besielgiančių kelyje, einant pėsčiomis ar važiuojant automobiliu, padaugėjo. Didžioji 

dalis mokinių teigiamai vertina savo sveikatą. 2014 m. Skuodo rajono mokiniai dantis 

šepetėliu ir pasta valo kelis kartus per dieną (51,9 proc.) (2011 m. – 45,6 proc.). 2014 m. 

atlikto tyrimo metu išsiaiškinta, kad sumažėjo mokinių, kurie tyčiojosi iš kitų ne mažiau 

kaip kartą per savaitę (3,4 proc.), lyginant su 2011 m. (7,6 proc.) (p<0,05). 
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 Atlikus Skuodo savivaldybės gyventojų gyvensenos ir sveikatos ypatumų tyrimą, 

iššsiaiškinta, kad visai nerūko net 68,1 proc. respondentų, 22,1 proc. tiriamųjų atsakė 

norintys mesti rūkyti. 2-3 kartus per mėnesį stipriuosius alkoholinius gėrimus geria truputį 

daugiau nei penktadalis (22 proc.), alų – 17,1 proc., vyną – 17,5 proc. tiriamųjų. Pusryčių 

nevalgo 13,9 proc. apklaustųjų. 83 proc. tiriamųjų vartoja aliejų. Paaiškėjo, kad daugiau nei 

pusė apklaustųjų (56,3 proc.) į vieną puodelį kavos deda 1 šaukštelį cukraus. 45,8 proc. 

tiriamųjų į vieną arbatos puodelį deda 1 šaukštelį cukraus. 6-7 d. per savaitę 23,6 proc. 

respondentų valgė šviežias daržoves ir 18,9 proc. – šviežius vaisius ir uogas. 1-2 d. per 

savaitę žuvies produktus valgė 60,1 proc., 3-5 dienas per savaitę – 13,7 proc. respondentų. 

Saldumynus kasdien valgė 11,2 proc., o limonadus gėrė 10,2 proc. tirtų Skuodo rajono 

gyventojų. 39 proc. apklaustųjų subjektyviai  manė, kad jų svoris yra per didelis. Nustatyta, 

kad 23,5 proc. respondentų mankštinasi 2-3 kartus per savaitę, 18,5 proc. mankštinasi 

kasdien. 62,9 proc. – apklaustųjų beveik visada eidami neapšviesta gatve tamsiu paros metu 

naudoja šviesos atšvaitus. 93,9 proc. beveik visada užsisega saugos diržus važiuodami 

automobiliu ant priekinės sėdynės. 62,7 proc. respondentų saugos diržais prisitvirtina beveik 

visada važiuodami automobiliu ant užpakalinės sėdynės. 62,3 proc. Skuodo rajono 

gyventojų atsakė, kad dantis valosi dažniau negu kartą per dieną. 42 proc. Skuodo rajono 

gyventojų savo sveikatą vertino kaip gerą. 48,6 proc. atsakė, kad šiek tiek patyrė streso ar 

didelės įtampos, bet ne daugiau, negu patiria kiti žmonės. 6,3 proc. apklaustųjų per 

paskutiniuosius 12 mėnesių depresiją patyrė daug labiau nei anksčiau. 18,2 proc. moterų nė 

karto nebuvo atliktas citologinis tepinėlio tyrimas. 38 proc. tiriamųjų gydytojai niekada 

netikrino krūtų. 59,4 proc. tiriamųjų nebuvo atlikta mamografija. Niekada nesitikrino dėl 

priešinės liaukos vėžio, daugiau negu pusė Skuodo  rajono vyrų (59,1 proc.). 44  proc. 

Skuodo rajono gyventojų savo gyvenimo kokybę apibūdino kaip gerą. 
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