
 
 
 
 
 
 

Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos stebėsenos  

2014 m. ataskaita 

2015-05-19, Gargždai 



Demografinė būklė 
• Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius išaugo 496 

gyventojais - nuo 51 614 (2013) iki 52 110 (2014). 

• 2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje vaikų buvo daugiau negu 
pensinio amžiaus gyventojų (20,9 proc. 0-17 m. amžiaus ir 14,9 
proc. 65+ m.).  

• Klaipėdos rajone 2013 m., palyginti su 2012 m., gimusiųjų skaičius 
padidėjo (atitinkamai gimusiųjų - nuo 525 iki 660).  

• 2013 m. gimusiųjų skaičius buvo didesnis nei mirusiųjų. 

• 2001-2013 m. laikotarpyje tiek šalyje, tiek Klaipėdos rajone 
mirtingumo rodikliai turėjo tendenciją mažėti. 



Standartizuotas mirtingumas pagal lytį 1000 gyv. 



Standartizuotas mirtingumas pagal gyvenamąją vietą 1000 gyv. 



Klaipėdos rajono sveikatos būklės profilis Lietuvos kontekste 

• Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos būklės ir pagrindinių sveikatą 
lemiančių veiksnių rodikliai Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo kontekste nėra blogi.  

• Prasčiausi rodikliai susiję su saugiomis darbo, buities sąlygomis, saugumu 
keliuose. 

• Tik 66,8 proc. savivaldybės gyventojų užtikrinamos viešai tiekiamo 
geriamojo vandens paslaugos, o nuotekų tvarkymo paslaugos – tik 45,6 
proc. gyventojų.  

• Pažymėtina, kad Klaipėdos rajono sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis 
rodiklis viršija šalies rodiklį, daugiau serga kaimo nei miesto gyventojai. 



Prioritetinės prevencinės veiklos kryptys 
Klaipėdos rajone 

• Sveikatos netolygumai Klaipėdos rajone  

• Klaipėdos rajono jaunimo (14-29 m.) sveikatos būklė  

• Klaipėdos rajono gyventojų rizikos veiksniai 

 



   Sveikatos netolygumai Klaipėdos rajone 



• Vyrų Klaipėdos rajone miršta daugiau negu moterų  

   (santykis 2:1). 

• Vyrų mirčių skaičius Klaipėdos rajono kaimuose 2013 m. 
buvo didesnis negu moterų – atitinkamai 35,4 ir 27,0 proc.  

• Vyrai dažniau patiria nelaimingus atsitikimus darbe negu 
moterys (2013 m. duomenimis – 51 vyrų atvejai ir 17 moterų 
atvejų). 

• Mirtys dėl išorinių priežasčių dažniausiai registruojamos 
kaimo vyrams (mirtys dėl atsitiktinių paskendimų, dėl 
nukritimų, mirtys transporto įvykiuose). 

 



• Savižudybės, kaip ir kitos išorinės mirties priežastys, 
labiausiai paplitusios tarp vyrų – 2010-2013 m. vyrai 
vidutiniškai sudarė 84,4 proc. visų nusižudžiusiųjų, o 2013 m. 
– visi buvo vyrai. 

• Daugiausia nusižudo kaimo gyventojų, kurie vidutiniškai 
sudaro 61 proc. visų nusižudžiusiųjų, o 2013 m. – net 69,2 
proc. 

• Didžiausia rizikos grupė yra 35-64 metų amžiaus žmonės, 
kurie vidutiniškai sudarė 65,6 proc. tarp nusižudžiusių. Vaikų 
(nuo 0 iki 18 m.) rajone 2010-2011 m. nusižudė po 1, o 2012-
2013 m. – visai nebuvo savižudybių šiame amžiuje. 

 



• Klaipėdos rajono vyrų nuo piktybinių navikų miršta daugiau 
negu moterų ir vyrų mirtingumo rodiklis, palyginti su šalies, 
buvo paskutiniuosius keturis metus buvo didesnis. 

• Pagrindinė piktybinių navikų mirties priežastis – kvėpavimo 
organų piktybiniai navikai. Dėl kvėpavimo organų piktybinių 
navikų 2013 m. mirusių Klaipėdos rajono vyrų buvo apie 7 
kartus daugiau negu moterų. 

• Sergančiųjų piktybiniais navikais taip pat užregistruojama 
daugiau vyrų negu moterų, išskyrus  storosios žarnos vėžį – 
2011-2013 m. laikotarpyje moterų sergančių buvo 
užregistruojama daugiau negu vyrų. 



Klaipėdos rajono jaunimas (14-29 m.) 2014 m. pradžioje 

• Jaunimas (14-29 m.) sudarė penktadalį 
(20,8 proc.) visų Klaipėdos rajono 
gyventojų (šalyje taip pat 20,8 proc.). 

 
• 14-29 m. amžiaus merginos sudarė 46,8 

proc., vaikinai – 53,2 proc. jaunuolių.  
 

• Nuo 2010 m. iki 2014 m. 14-29 m. 
amžiaus gyventojų sumažėjo iš viso 1498. 

  
• Sumažėjo beveik visose šio amžiaus 

grupėse, išskyrus 14 m. ir 28 m. amžiaus – 
padaugėjo, o 20-21 m. išliko panašus 
skaičius. 



14-29 m. amžiaus gyventojų mirtys 
  

Mirčių skaičius iš viso: 

2010 2011 2012 2013 Viso 

14 9 15 9 47 

Infekcinės ligos (kitas sepsis A41) 0 0 0 1 1 

Navikai 3 0 2 0 5 

Kraujotakos sist. ligos 1 0 1 1 3 

Kvėpavimo sist. ligos 1 0 0 0 1 

Virškinimo sist. ligos 0 1 0 0 1 

Nervų sist. ligos 0 1 0 0 1 

Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos  1 0 0 0 1 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 0 0 1 1 2 

Išorinės priežastys: 

Savižudybės (X60-X84) 

Transporto įvykiai (V00-V99) 

Paskendimai (W65-W74, Y21) 

Skrandžio turinio įkvėpimas (W78) 

Nušalimas (X31) 

Nužudymas (X85-Y09) 

Apsinuodijimas alkoholiu (X45) 

Apsinuodijimas kitomis kenksmingomis medž. ir chemikalais (Y19) 

Pasikorimas, pasmaugimas, uždusimas, kai ketinimas nežinomas (Y20)  

Sužalojimas aštriais objektais, kai ketinimas nežinomas (Y28) 
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Jaunimo (15 m. ir 18-29 m.) rūkymo kasdien ir kartais įpročiai (proc.) 

  2007-2008 m. 2011 m. 2014 m. 

Mokiniai 22,8 18 12,5 

Suaugusieji gyventojai 49,1 60 48 

Suagusiųjų ir mokinių rūkymas (kasdien/kartais), proc. 



Jaunimo (15 m. ir 18-29 m.) stipriųjų gėrimų vieną ir daugiau kartų per sav. vartojimo įpročiai 
(proc.) 

  2007-2008 m. 2011 m. 2014 m. 

Mokiniai 5,2 2,3 1,7 

Suaugusieji gyventojai 25,5 22,8 48,8 

Stipriųjų alkoholinių gėrimų vartojimas 1 ir daugiau kartų per savaitę, proc. 



Jaunimo (15 m. ir 18-29 m.) daržovių ir vaisių vartojimas 6-7 dienas per sav. (proc.) 

2007-2008 2011 2014 

DARŽOVĖS 
15 metų 22,1 12 19,7 

18-29 metų 32 23,3 25,3 

VAISIAI 
15 metų 22,4 13,5 11,3 

18-29 metų 30,5 13,3 47,3 

Vaisių ir daržovių kasdien vartojimas, proc. (paskutiniai duomenys) 



Jaunimo (15 m. ir 18-29 m.) mankštinimasis du ir daugiau kartų per sav. (proc.) 

Mankštinimasis kasdien, proc. 

  2007-2008 m. 2011 m. 2014 m. 

Mokiniai 25,4 31,9 35,1 

Suaugusieji gyventojai 14,1 15,1 19 



Penkiolikamečių mintys apie savižudybę  

Apie savižudybes dažniau galvoja mergaitės 
Kas trečias penkiolikos metų mokinys yra bent kartą patyręs patyčias 



   18-29 m. gyventojų patiriamas stresas (proc.) 

Gyventojai (18-64 m.) 
• Streso visai nepatyrė tik ketvirtadalis apklaustųjų (2014 m.). 17 proc. gyventojų per paskutiniuosius 12 mėn. 
depresiją patyrė daug labiau nei anksčiau.  
•Mažėja suaugusiųjų gyventojų, kurie labai gerai arba gerai vertintų savo gyvenimo kokybę (2007 m. taip savo 
gyvenimo kokybę vertino 50,1 proc. gyventojų, 2011 m. – 41,7 proc. gyventojų, o 2014 m. – 38,6).  



   Lytinis gyvenimas 
• Lytinius santykius turi kas aštuntas penkiolikametis (2011 m. – kas tryliktas). 

• Pagal Higienos instituto duomenis, 2013 m. buvo užregistruota 10 Klaipėdos 
rajono paauglių (15-17 m.) gimdymų (100 000 gyv. teko 1,9 gimdymai, Lietuvos 
rodiklis – 1,1 gimdymai 100 000 gyv.).  

• Klaipėdos visuomenės sveikatos centro duomenimis yra žinoma, kad 2014 m. 
buvo užregistruoti 2 sifilio atvejai 18-24 m. amžiaus Klaipėdos rajono kaimo 
gyventojams (2011-2013 m. susirgimų nebuvo).  

 

 

• Išskiriant jaunimo sveikatos būklės gerinimą, kaip vieną iš prioritetinės veiklos 
krypčių, reikėtų taip pat atkreipti dėmesį ir į užimtumą, t. y. didelį Klaipėdos 
rajono mokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių mokyklos, skaičių. 



   Rekomendacijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai: 

• Skatinti Klaipėdos rajono gyventojus sveikai gyventi, rūpintis savo 
sveikata ir nustatyti 2015-2018 m. sveikatinimo veiklos prioritetu 
sveikatą žalojančios elgsenos (mažas fizinis aktyvumas, rūkymas, 
alkoholio vartojimas, nesveika mityba) prevenciją. 

• Siekti sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos 
netolygumus ir socialinę atskirtį (saugi vaikystė, paauglystė, 
pilnametystė, senatvė). 

• Skatinti Klaipėdos rajono bendruomenes švęsti šventes be alkoholio, 
didinti nerūkymo vietų skaičių visoje rajono teritorijoje (vaikų žaidimo 
aikštelės, autobusų stotelės, parkai ir t. t.). 

 



 Rekomendacijos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai,   
savivaldybės įstaigoms: 
• Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti gebėjimus sveikatos stiprinimo, ligų 

prevencijos ir sveikatos netolygumų mažinimo klausimais. 

 

• Planuojant, rengiant ir vykdant priemones (pvz.: strateginio veiklos plano 
priemonių sudarymas, teritorijų planavimas, kelių, šaligatvių tvarkymas, leidimų 
alkoholio ir tabako gaminiams prekiauti išdavimas ir kt.) atsižvelgti į Klaipėdos 
rajono savivaldybės tarybos nustatytus visuomenės sveikatos prioritetus bei 
gyventojų sveikatos būklės rodiklius ir jai darančių įtaką aplinkos veiksnius. 

 

• Ir toliau plėtoti fiziniam aktyvumui palankią infrastruktūrą (dviračių takų plėtra, 
laisvalaikio ir sveikatingumo zonų įrengimas).  

 


