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Statistiniai duomenys pateikti iš Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

2007─2011 m. programos, įgyvendinamos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro. 

Leidinys išleistas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2010 m. lėšomis, įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos 

programą.  

 

 

Teisės 

Visos leidinio teisės saugomos. Šis leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar 

kitu būdu platinami be leidėjo sutikimo. 

 

 

Rengėjai 

Neringa Tarvydienė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Laima Kaveckienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius  

Olga Piazenko, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius 

Dovilė Narvilaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

 

Kontaktai 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Klaipėdos g. 11 

LT─96135 Gargždai 

Lietuva 

Telefonas +370 46 453754 

Faksas +370 46 470064 

E. paštas info@visuomenessveikata.lt 

www.visuomenessveikata.lt 

mailto:info@visuomenessveikata.lt
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VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STEBĖSENOS VYKDYMAS KLAIPĖDOS 

RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

 

 Visuomenės sveikatos stebėsena – 

tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas 

visuomenės sveikatos būklės stebėjimas ir 

duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos 

veiksnius rinkimas, kaupimas, apdorojimas, 

saugojimas, analizė ir vertinimas.  

 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.  

 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėseną nuo 2007 m. sistemingai 

vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena 

vykdoma remiantis Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. T11-327. Juo patvirtinta 

2007─2011 metų Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir 

jos įgyvendinimo planas. Šios Programos 

tikslas – sukurti nuolatinę Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos 

stebėsenos sistemą, kuri siekia įvertinti rajono 

visuomenės sveikatos būklę, aktualius ją 

veikiančius veiksnius, sveikatos priežiūros 

organizavimo ir įstaigų veiklos rodiklius bei tuo 

remiantis tinkamai formuoti vietinę sveikatos 

politiką. Pagrindiniai Programos uždaviniai:  

1. Sistemingai rinkti rajono gyventojų 

sveikatos būklės ir ją lemiančių veiksnių 

kitimo duomenis ir rodiklius, analizuoti 

ir vertinti jų pokyčius; 

2. Sistemingai rinkti sveikatos priežiūros 

organizavimo ir įstaigų veiklos rodiklius, 

vertinant galimą įtaką rajono gyventojų 

sveikatos būklei; 

3. Kaupti informaciją apie kitų, ne 

sveikatos priežiūros, įstaigų ir 

nevyriausybinių organizacijų sveikatos 

stiprinimo veiklą rajone; 

4. Parengti moksliškai pagrįstą metodiką, 

kuria remiantis būtų galima periodiškai 

atlikti mokslinius tyrimus ir gauti 

moksliškai pagrįstus rezultatus, 

atspindinčius Klaipėdos rajono 

savivaldybės suaugusių gyventojų, 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 

moksleivių sveikatą; 

5. Užtikrinti tinkamą apibendrintų 

visuomenės sveikatos stebėsenos 

rezultatų teikimą Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos Sveikatos 

apsaugos skyriui, kitoms valstybinėms, 

savivaldybių suinteresuotoms 

institucijoms bei visuomenei. 

 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras, vykdydamas visuomenės 

sveikatos stebėseną, atlieka šias funkcijas: 

1. Organizuoja mokslo tiriamuosius 

darbus, kuriais siekiama periodiškai 

vertinti ir stebėti Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyventojų sveikatos būklę; 

2. Kaupia savivaldybės gyventojų 

sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, 

vertina ir analizuoja jų pokyčius; 

3. Stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, 

turinčius įtakos sveikatai; 

4. Stebi socialinius bei ekonominius 

veiksnius, veikiančius gyventojų 

sveikatą; 

5. Teikia informaciją valstybės ir 

savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir 

įmonėms bei visuomenei; 

6. Teikia informaciją Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos Sveikatos 

apsaugos skyriui, kuris naudoja 

duomenis valdymo sprendimams 

įvertinti ir pagrįsti; 

7. Remiantis stebėsenos sutarčių 

duomenimis, gali keistis stebėsenos 

duomenimis; 

8. Perduoda stebėsenos duomenis 

Valstybiniam visuomenės sveikatos 

stebėsenos duomenų fondui. 

 Visuomenės sveikatos stebėsenos objektai 

- demografinė situacija, socialinė ekonominė 

būklė, sveikatos būklė, aplinkos veiksniai, 

gyvensena bei minėtų veiksnių sąsajos su 

sveikata, sveikatos priežiūros ištekliai, sveikatos 

priežiūros įstaigų veikla, išlaidos sveikatos 

priežiūrai ir jos finansavimas. Surinkti 

stebėsenos duomenys išsaugomi sukurtoje 

kompiuterinėje duomenų bazėje. Duomenys 

lyginami su šalies ir Klaipėdos apskrities 

rodikliais ir stebima jų kitimo tendencija.  
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I. DEMOGRAFINĖ, SOCIALINĖ 

EKONOMINĖ BŪKLĖ 
 

1. GYVENTOJAI 

 

Vartojamos sąvokos 

Vaikas – tai 0–17 metų 11 mėn. 29 d. (iki 18 

m.) asmuo. 

Pagyvenęs žmogus – 60 metų ir vyresnis asmuo. 

Gyventojų tankis – gyventojų skaičius 1 km
2
. 

Vidutinis gyventojų skaičius – vidutinis 

gyventojų skaičius atitinkamu laikotarpiu. 

Apskaičiuojamas sudėjus gyventojų skaičių 

laikotarpio pradžioje ir pabaigoje ir padalijus iš 

dviejų. 

Kaimo gyventojas – gyventojas, gyvenantis 

kaimo gyvenamojoje vietovėje. 

Miesto gyventojas – gyventojas, gyvenantis 

mieste, t. y. kompaktiškai užstatytoje 

gyvenamojoje vietovėje, turinčioje daugiau kaip 

3 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau kaip du 

trečdaliai dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo 

bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros 

srityse. Mieste gali gyventi ir mažiau negu 3 

tūkst. žmonių, jei šis įgijo miesto statusą iki 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių 

vienetų ir jų ribų įstatymo (1994 m. liepos 19 

d.). 

Natūralus gyventojų prieaugis - skirtumas tarp 

gyvų gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus. 

Gyventojų migracija – tai jų persikėlimas 

gyventi iš vienos vietovės į kitą toje pačioje 

šalyje arba už valstybės ribų. 

Migracijos saldo – imigrantų ir emigrantų 

skaičiaus skirtumas. 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT) – 

tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai 

metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs 

tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą 

tiriamosios kartos gyvenimą mirtingumo lygis 

kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis. 

 

Jau daugiau nei penkiolika metų 

besitęsiančios socialinės ekonominės permainos 

Lietuvoje demografinius procesus keičia 

nepalankia linkme. Spartų gyventojų skaičiaus 

mažėjimą lemia žemas gimstamumo lygis, 

negalintis užtikrinti kartų kaitos, dideli jaunimo 

oficialiosios ir nelegalios emigracijos srautai, 

šeimos sampratos kitimas, kai šeimos kūrimas 

nesiejamas su vedybomis, o neretai dėl 

išsilavinimo ar profesinės veiklos atsisakoma 

vaikų. Įsigali mažos šeimos kaip socialinės 

normos nuostata. Šalyje nuo 1995 m. išlieka 

neigiamas gyventojų prieaugis. 

Bendras Lietuvos gyventojų skaičius dėl 

neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio ir dėl 

neigiamo migracijos saldo nuolat mažėja. 2006–

2009 m. vien Klaipėdos apskrities gyventojų 

sumažėjo 2,4 tūkst., tačiau Klaipėdos rajono 

savivaldybėje šiuo laikotarpiu gyventojų 

skaičius padidėjo 3,4 tūkst. (1 pav.).  

 

 
1 pav. Klaipėdos rajono gyventojų skaičius 2006–2009 

metų pradžioje  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Didėjant gyventojų skaičiui rajone, didėja 

ir gyventojų tankis: 1 kvadratiniam kilometrui 

2006 m. pradžioje teko 36,2 gyventojai, 2009 m. 

pradžioje – jau 38,8. Tačiau rajone gyventojų 

tankis išlieka gerokai mažesnis nei šalyje ir 

Klaipėdos apskrityje (2009 m. šalyje – 51,3, 

apskrityje – 72,6 gyventojai 1 km
2
).  

Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje miesto ir 

kaimo gyventojų dalis 2009 metais beveik 

nekito. 2009 metų pradžioje Klaipėdos rajone 

miesto (Gargždų ir Priekulės) gyventojai sudarė 

34,6 proc. visų rajono gyventojų (17962 gyv.). 

Likusius 65,4 proc. sudarė asmenys, gyvenantys 

kaimo vietovėse (33913 gyv.). 

2006–2009 m. laikotarpiu vyrų ir moterų 

skaičiaus santykis šalyje keitėsi, tačiau visada 

moterų gyveno daugiau nei vyrų: 2006 m. 

pradžioje 1000 vyrų teko 1145 moterys, 2009 

m. pradžioje – 1148. Klaipėdos apskrityje 2009 

m. 1000-iui vyrų teko 1137 moterys, Klaipėdos 

rajono savivaldybėje – 1054 moterys (1,3 tūkst. 

moterų gyveno daugiau nei vyrų). 

2009 m. pradžioje šalyje vaikų (0-17 m.) 

buvo šiek tiek mažiau nei pagyvenusių žmonių 

(atitinkamai 19,5 ir 20,7 proc. visų šalies 

gyventojų), Klaipėdos apskrityje vaikų ir 

pagyvenusių žmonių santykis nežymiai skyrėsi 

(19,6 ir 19,5 proc.). Tais pačiais metais 
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Klaipėdos rajono savivaldybėje vaikų dalis buvo 

didesnė nei pagyvenusių žmonių (21,6 ir 18,5 

proc.) (2 pav.).  

 

 
2 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos raj. 

sav. gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes  

2009 m. pradžioje (proc.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Pagal vidutinį gyventojų amžių, Klaipėdos 

rajono gyventojai yra jaunesni už šalies ir 

Klaipėdos apskrities gyventojus. Vidutinis 

gyventojų amžius 2009 m. pradžioje šalyje buvo 

39,2 metai, apskrityje – 38,6, rajone – 37,5 

metai.  

Nors 2006–2009 m. laikotarpiu  

išvykstančiųjų skaičius Klaipėdos rajone didėjo, 

tačiau lyginant su šalies ir Klaipėdos apskrities 

rodikliais, atvykusių į Klaipėdos rajoną 

gyventojų buvo daugiau nei išvykusių. 

Klaipėdos rajone 2009 m., palyginti su 

2008 m., santuokų skaičius sumažėjo nuo 8,9 iki 

6,3 santuokų 1000 gyventojų, o ištuokų skaičius 

sumažėjo nuo 2,8 iki 2,2 ištuokų 1000 

gyventojų. 

Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė 

gyvenimo trukmė (VGT) ilgesnė nei Klaipėdos 

apskrities ir Lietuvos gyventojų VGT. 2006–

2009 m. laikotarpiu VGT pailgėjo 2,8 metais. 

Palyginti su kitomis savivaldybėmis, 

Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų VGT 

keturių metų vidurkis yra trumpesnis negu 

Skuodo rajono savivaldybėje, bet ilgesnis negu 

Rietavo savivaldybėje (3 pav.). 

 

 
3 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo 

savivaldybių gyventojų VGT  keturių metų  

(2006–2009 m.) vidurkis  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo 

savivaldybėse moterys gyvena ilgiau nei vyrai.  

Klaipėdos rajone moterys gyvena 10,6 metais 

ilgiau nei vyrai (4 pav.). 

 

 
4 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo 

savivaldybių vyrų ir moterų VGT keturių metų  

(2006-2009) vidurkis  
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

 

2. GIMSTAMUMAS 

 

Vartojamos sąvokos 

Gimstamumo rodiklis – gyvų gimusiųjų per 

metus skaičiaus santykis su vidutiniu metiniu 

gyventojų skaičiumi. 

Gyvas gimusysis (naujagimis) – kūdikis, kuris iš 

karto po gimimo parodo pirmuosius gyvybės 

požymius (savarankišką kvėpavimą ar širdies 

plakimą). 

 

Dvylika metų šalyje mažėjęs 

gimstamumas 2003–2005 m. stabilizavosi ir 

paskutiniaisiais metais didėjo. Tačiau nepaisant 

to, gimstamumo lygis vis dar išlika žemas ir 

neužtikrino kartų kaitos. 

Gimstamumas Klaipėdos rajone taip pat 

didėjo. 2006 m. 1000-iui gyventojų teko 10,5 



7 

 

gimusieji, 2009 m. šis skaičius išaugo iki 12,9. 

2009 m. Klaipėdos rajone gimstamumo rodiklis 

buvo didesnis nei šalyje ir Klaipėdos apskrityje 

(5 pav.). 

 

 
5 pav. Gimstamumas Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir 

Klaipėdos raj. sav. 1000-iui gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Vidutinis gyvų gimusių vaikų, kuriuos 

moteris pagimdytų per reproduktyvų savo 

gyvenimo laikotarpį, skaičius Klaipėdos rajone 

(1,77 gimusieji 1000 atitinkamo amžiaus (15-49 

m.) moterų) buvo didesnis nei Klaipėdos 

apskrityje (1,60 gimusieji) ir šalyje (1,55 

gimusieji).  

Gimstamumas Klaipėdos rajono 

miestuose turi tendenciją didėti, o kaimuose – 

atitinkamai mažėti. 2009 m. Klaipėdos rajono 

miestuose 1000 gyventojų teko 13,3 gimusieji, 

kaimuose – 12,6. 

Klaipėdos rajone gimdo vis vyresnio 

amžiaus moterys – 2006–2009 m. laikotarpiu 

gimdančių moterų amžius pailgėjo 1,2 metais: 

2006 m. rajone vidutinis gimdančių moterų 

amžius buvo 27,2 metai (šalyje – 27,7 m., 

Klaipėdos apskrityje – 27,6 m.), 2009 m. – 28,4 

m. (šalyje – 28,6 m., Klaipėdos apskrityje – 28,5 

m.). 

Klaipėdos rajone natūralus gyventojų 

prieaugis turėjo tendenciją didėti  – daugėjo 

gyvų gimusių ir mažėjo mirusių gyventojų (dar 

2006 m. ji buvo lygi -95, o 2009 m. jau pasiekė 

86). Kaimo gyvų gimusiųjų ir mirusiųjų 

skirtumas, tenkantis 1000 gyventojų, buvo lygus 

miesto gyvų gimusiųjų ir mirusiųjų skirtumui 

(1,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 pav. Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius Klaipėdos rajone 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

 
7 pav. 1000 gyv. tenka natūralaus gyventojų prieaugio 

Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos raj. sav. 

 2006─2009 m.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

 

3. MIRTINGUMAS 

 

Vartojamos sąvokos 

Kūdikis – vaikas iki vienų metų amžiaus. 

Kūdikių mirtingumas parodo, kiek mirė kūdikių 

per metus iš 1000 gyvų gimusių. 

Mirtingumo rodiklis – mirusiųjų skaičius per 

metus 1000-čiui gyventojų. 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis – mirusių 

asmenų skaičius 100 000 gyventojų pagal 

Europos standartą. 

 

Lietuvoje 1000 gyventojų 2007 m. teko 

13,5 mirusiųjų – tai didžiausias mirtingumo 

rodiklis nuo 1950 m. Nuo 2008 metų šis rodiklis 

pradėjo mažėti. 2009 m.  Klaipėdos rajono 

savivaldybėje mirtingumo rodiklis buvo 

mažesnis nei šalies ir Klaipėdos apskrities (8 

pav.). 
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8 pav. Mirtingumas Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir 

Klaipėdos r.  sav. 1000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2009 m. rajone vyrų standartizuoti 

mirtingumo rodikliai buvo daugiau kaip du 

kartus didesni nei moterų.  

Kaimo vietovių gyventojų mirtingumas 

šalyje ir Klaipėdos apskrityje  buvo didesnis nei 

miesto, Klaipėdos rajone 2009 m. atvirkščiai - 

miesto gyventojų mirtingumas didesnis nei 

kaimo (atitinkamai 11,6 ir 10,9 mirusieji 1000 

gyventojų). 

2006–2009 m. laikotarpiu mirusių kūdikių 

Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų mažėjo 

(atitinkamai nuo 5,8 iki 4,9 mirusiųjų 1000 gyvų 

gimusiųjų). Klaipėdos rajone 2009 m. mirė du 

kūdikiai ir šis mirusių kūdikių skaičius 1000 

gyvų gimusių sutampa su Klaipėdos apskrities 

rodikliu (2,9) (9 pav.). Daugiausia kūdikių mirė 

nuo perinatalinio periodo ligų, įgimtų 

formavimosi ydų ir išorinių mirties priežasčių.  
   

 

9 pav. 1000 gimusių tenka mirusių kūdikių Lietuvoje, 

Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos raj. sav.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

 

 

 

 

 

 

4. GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS 

 

Vartojamos sąvokos 

Darbingo amžiaus gyventojai – Lietuvoje iki 

1995 m. – 16–59 m. vyrai ir 16–54 m. moterys. 

Nuo 1995 m. darbingas amžius ilginamas 2 

mėn. per metus vyrams ir 4 mėn. per metus 

moterims, kol vyrams pasiekė 62 m. 6 mėn., 

moterims – 60 metų. 

Darbo jėga – visi užimti gyventojai ir bedarbiai. 

Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, 

kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo 

atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos 

vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; 

asmenys, atliekantys privalomąją karo arba 

alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; 

asmenys, sudarę autorių ar kitas civilines 

sutartis; įsigiję verslo liudijimą; mokiniai, su 

kuriais nesudaryta darbo sutartis; vadovai, 

apmokami tik iš pelno. 

Nedarbo lygis – bedarbių ir darbo jėgos 

santykis. 

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni 

asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už 

jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba 

turintys pajamų ar pelno. Tai darbdaviai, 

savininkai, ūkininkai, samdomieji darbuotojai, 

šeiminėje įmonėje dirbantys šeimos nariai, 

savarankiškai dirbantys asmenys. 

 

Iki 2007 m. dirbančiųjų gyventojų 

skaičius šalyje kas metai didėjo ir 2007 m. buvo 

pasiekęs aukščiausią gyventojų užimtumo lygį. 

Tam įtakos turėjo teigiami pokyčiai šalies 

ekonomikoje.  Moterų užimtumo lygis visada 

buvo gerokai žemesnis nei vyrų. Visoje šalyje 

pagrindine moterų veiklos sritimi išliko 

sveikatos priežiūra ir socialinis darbas bei 

švietimas. Statybos, elektros, dujų ir vandens 

tiekimo, transporto, sandėliavimo ir ryšių 

veiklos srityse daugumą darbuotojų sudaro 

vyrai. Šalyje iki 2007 m., Klaipėdos apskrityje 

ir Klaipėdos rajone iki 2006 m. mažėjant 

bedarbių skaičiui, mažėjo ir nedarbo lygis, 

tačiau 2009 m. visą šalį užklupusi ekonominė 

krizė nulėmė stiprų nedarbo lygio išaugimą (10 

pav.). Per 2009 m. šalyje buvo užregistruoti 

203,1 tūkst. bedarbių, beveik 3 kartus daugiau 

nei 2008 m.   
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10 pav. Vidutinis metinis nedarbo lygis Lietuvoje, 

Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos rajone (proc.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

  Klaipėdos rajono savivaldybėje nuo 2009 

m. sausio iki gruodžio mėnesio darbingo 

amžiaus gyventojų, ieškančių darbo, išaugo 7 

proc. (11 pav.). 

    

 
11 pav. Ieškančių darbo asmenų Klaipėdos rajone 2009 

m. sausio – gruodžio mėn. procentas nuo darbingo 

amžiaus gyventojų 

Šaltinis: Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birža 

 

2009 m. iš visų užregistruotųjų – 2869 

bedarbiai, iš kurių 44,5 proc. – moterys, 21,2 

proc. – jaunuoliai iki 25 metų, 18,0 proc. 

bedarbių, vyresnių nei 50 m.   

Klaipėdos rajono savivaldybėje 

daugiausia buvo užregistruojama nekvalifikuotų 

(turinčių tik elementarias profesijas) bedarbių. 

Daugiau neturinčiųjų darbo buvo kaimo nei 

miesto gyvenamosiose vietovėse. 

 

 

5. GYVENTOJŲ IŠSILAVINIMAS 

 

Vartojamos sąvokos 

Bendrojo lavinimo mokykla – mokykla, kurios 

pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo 

švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar 

atitinkamas specialiojo ugdymo programas. 

Specialiųjų poreikių mokinys – mokinys, kurio 

galimybės mokytis yra ribotos dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų. Specialiųjų poreikių mokiniai 

ugdomi valstybinėse, savivaldybių bei 

nevalstybinėse visų tipų bendrojo ir specialiojo 

ugdymo įstaigose pagal privalomojo švietimo 

programas. 

Ikimokyklinis ugdymas – vaikų iki 3 metų 

priežiūra ir 3–6 metų amžiaus vaikų ugdymas 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią 

vykdo lopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai, 

mokyklosdarželiai ir kitos mokyklos, laisvasis 

mokytojas ar kitas švietimo teikėjas. 

 

2001 m. LR gyventojų surašymo 

duomenimis, labiausiai išsilavinę buvo Vilniaus 

ir kiek mažiau Kauno bei Klaipėdos apskričių 

gyventojai, kur gyventojai su aukštuoju, 

aukštesniuoju ir viduriniu išsilavinimu sudarė 

arti dviejų trečdalių visų gyventojų. 

2001 m. surašymo duomenimis, Klaipėdos 

rajone aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų 

(10 metų ir vyresnių) dalis (73 asmenys 1000-

iui) buvo mažesnė nei bendrai šalyje (126) ir 

Klaipėdos apskrityje (115). Rajone, priešingai 

nei šalyje ir apskrityje, buvo daugiau turinčių tik 

pagrindinį ar pradinį išsilavinimą gyventojų (12 

pav). 

 
12 pav. Klaipėdos rajono gyventojų išsilavinimo lygis 

(1000-iui 10 metų ir vyresnių gyv. tenka turinčių 

išsilavinimą) (2001 m. LR gyventojų visuotinio 

surašymo duomenys) 

 

Rajone daugiausiai turinčių aukštąjį 

išsilavinimą asmenų teko 45–49 metų amžiaus 

gyventojų grupei (142,4 asmenys 1000-iui to 

amžiaus gyv.), turinčių aukštesnįjį išsilavinimą 

– 30–34 metų amžiaus grupei (400,1 asmuo 

1000-iui to amžiaus gyv.). Rajone buvo daugiau 

aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčių 

moterų nei vyrų. Neraštingi rajone dažniausiai 

buvo vyresni nei 80 metų gyventojai.   
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Auklėtinių skaičius Klaipėdos rajono 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

2007 m., palyginti su 2001 m., padidėjo 28 proc. 

– tai buvo didžiausias augimas visoje Klaipėdos 

apskrityje. Todėl 2007 m. labiausiai visoje 

apskrityje vaikams ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose vietų trūko būtent Klaipėdos rajone: 

100 vaikų teko 86 vietos, tačiau nuo 2008 m. 

situacija kiek pasikeitė, vaikų ėmė mažėti. 2009 

m. rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 

lankėsi 1366 vaikai (2008 m. – 1370).  

Klaipėdos rajone, kaip ir šalyje, Klaipėdos 

apskrityje, mokinių mažėjo. 2009–2010 m. m. 

rajono mokyklose mokėsi 5794 mokiniai (13 

pav.). Vienai bendrojo lavinimo mokyklai 

rajone teko 263,4 mokiniai ir tai buvo mažiau 

nei šalyje (322,9) ir Klaipėdos apskrityje 

(355,6). 

 

 
13 pav. Mokinių Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklose skaičius  
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Rajone 2008 m., palyginti su 2007 m., 

vaikų, nelankančių ugdymo įstaigų, skaičius 

sumažėjo nuo 8 iki 4. 2009 m. vaikų, 

nelankančių ugdymo įstaigų, nebuvo. 
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II. SVEIKATOS BŪKLĖ 

 

1. MIRTINGUMAS 

 

Vartojamos sąvokos 

Mirtingumo rodiklis – mirusiųjų skaičius per 

metus 1000-čiui gyventojų. 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis – mirusių 

asmenų skaičius 100 000 gyventojų pagal 

Europos standartą. 
 

2009 m. Klaipėdos rajone pagrindinės 

gyventojų mirties priežastys buvo: 

 kraujotakos sistemos ligos – 52,8 proc. visų 

mirties priežasčių (šalyje – 55,4 proc.); 

 piktybiniai navikai – 19,5 proc. (šalyje – 19,3 

proc.); 

 išorinės mirties priežastys – 8,7 proc. (šalyje 

– 9,9 proc.); 

 kvėpavimo sistemos ligos – 6,3 proc. (šalyje 

– 3,7 proc.); 

 virškinimo sistemos ligos – 5,3 proc. (šalyje 

– 5,3 proc.). 

 

 
1 pav. Mirtingumas pagal priežastis Lietuvoje ir 

Klaipėdos rajono savivaldybėje 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Tiek visoje šalyje, Klaipėdos apskrityje, 

tiek Klaipėdos rajone pagrindinė mirčių 

priežastis buvo  kraujotakos sistemos ligos. 

Šalyje, Klaipėdos apskrityje nuo 2000 m. iki 

2007 m. mirtingumas dėl kraujotakos sistemos 

ligų didėjo, vėliau šis mirtingumo rodiklis krito. 

Rajone 2008 m. mirtingumas dėl kraujotakos 

sistemos ligų, lyginant su 2006–2007 m., 

sumažėjo, tačiau 2009 m. išaugo nuo 562,0 iki 

592,3 atvejų 100 000 gyventojų (2 pav.). 

 

 
2 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos 

sistemos ligų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Klaipėdos rajone 2009 m. nuo kraujotakos 

sistemos ligų mirė 52,8 proc. visų mirusiųjų: 

dažniausiai nuo išeminių širdies ligų, 

cerebrovaskulinių ligų, miokardo infarkto (3 

pav.). Nuo kraujotakos sistemos ligų dažniausiai 

mirė 60 metų ir vyresnio amžiaus žmonės. 2009 

m. vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo 

kraujotakos sistemos ligų Klaipėdos rajone buvo 

1,4 karto didesnis nei moterų. Šios ligos 2009 

m. buvo dažnesnė Gargždų ir Priekulės  miestų 

nei kaimo gyventojų mirties priežastis. 

 

 
3  pav. Mirtingumas pagal kraujotakos sist. ligas 

Klaipėdos raj. 100 000 gyv. 2007-2009 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2006–2009 m. laikotarpiu 2007 m. visoje 

šalyje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos rajone 

užregistruotas didžiausias mirčių skaičius nuo 

piktybinių navikų. Nuo 2008 m. mirtingumas 

dėl piktybinių navikų šalyje ir Klaipėdos 

apskrityje stabilizavosi. 2006–2009 m. 

laikotarpiu Klaipėdos rajone mirtingumo nuo 

piktybinių navikų situacija buvo kintanti, 2008 

m. kritęs mirtingumo nuo piktybinių navikų 

skaičius 2009 m. vėl išaugo (4 pav.). 
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4 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo piktybinių 

navikų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Nuo piktybinių navikų Klaipėdos rajone 

mirė beveik kas penktas mirusysis. Dažniausia 

mirties priežastis – trachėjos, bronchų ir plaučių 

piktybiniai navikai (5 pav.). 

 

 
5 pav. Mirtingumas nuo  piktybinių navikų pagal 

lokalizaciją Klaipėdos raj. 100 000 gyv. 2007-2009 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2009 m. piktybiniai navikai Klaipėdos 

rajone buvo 2,1 karto dažnesnė vyrų nei moterų 

mirties priežastis. Dažniausia vyrų mirties 

priežastis dėl piktybinių navikų 2009 m. buvo 

trachėjos, bronchų, plaučių ir skrandžio 

piktybiniai navikai, moterų – krūties ir storosios 

žarnos piktybiniai navikai.  

 

 
6 pav. Moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal 

lokalizaciją Klaipėdos rajone  100 000 moterų 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 
7 pav. Vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal 

lokalizaciją Klaipėdos rajone 100 000 vyrų 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Dėl piktybinių navikų kiek dažniau mirė 

Gargždų nei Priekulės ir kaimo vietovių 

gyventojai, tačiau Priekulės mieste buvo ypač 

didelis mirtingumo nuo trachėjos, bronchų ir 

plaučių piktybinių navikų rodiklis – 181,9 

atvejai 100 000, kai tuo tarpu Gargždų mieste 

šis rodiklis buvo lygus 36,6,  o kaime 26,5 

atvejams 100 000 gyventojų.    

 

Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje 

mirtingumo dėl išorinių priežasčių skaičius 

mažėjo nuo 2005 m., Klaipėdos rajone šis 

rodiklis pradėjo mažėti nuo 2007 m. (nuo 188,2 

2007 m. iki 98,1 2009 m. atvejų 100 000 

gyventojų) (8 pav.).  

 

 
8 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo  išorinių 

priežasčių 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2009 m. Klaipėdos rajone išorinės mirties 

priežastys sudarė 8,7 proc. visų mirties 

priežasčių (apskrityje – 9,9 proc.). Vyrų 

standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių 

mirties priežasčių Klaipėdos rajone buvo 17 

kartų didesnis negu moterų. Pagrindinės 

Klaipėdos rajono gyventojų išorinės mirties 

priežastys – transporto įvykiai ir tyčiniai 

susižalojimai (savižudybės) (9 pav.).  
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 9  pav. Mirtingumas pagal išorines mirties 

priežastis Klaipėdos raj. 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Nuo 2006 metų rajone (taip pat ir visoje 

šalyje bei Klaipėdos apskrityje) savižudybių 

skaičius mažėja. Nors 2006–2008 m. rajone šis 

skaičius buvo didesnis nei šalyje ir apskrityje, 

tačiau 2009 m. Klaipėdos rajone savižudybių 

skaičius žymiai sumažėjo (10 pav.). 
  

 
10 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas dėl 

savižudybių  100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2009 m., lyginant su 2006 m., šalyje, 

Klaipėdos apskrityje sumažėjo žuvusiųjų 

transporto įvykių metu, tačiau rajone nuo 2006 

iki 2008 m. mažėjęs mirtingumo rodiklis dėl 

transporto įvykių, 2009 m. vėl išaugo ir pagal 

žuvusiųjų skaičių lenkė šalies ir apskrities 

vidurkį (11 pav.). Transporto įvykiai dažnesnė 

vyrų nei moterų mirties priežastis.  

 

 
11 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas dėl 

transporto įvykių 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų 

nuo 2007 m. šalyje ir Klaipėdos apskrityje 

turėjo tendenciją mažėti. Klaipėdos rajone iki 

2009 m. šis rodiklis didėjo (atitinkamai 42,9 ir 

71,2 mirusieji 100 000 gyv.) ir viršijo Klaipėdos 

apskrities ir Lietuvos rodiklius (12 pav.).  

 

 
12 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo  

kvėpavimo sistemos ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Pagrindinės mirtingumo nuo kvėpavimo 

sistemos ligų priežastys buvo pneumonija ir 

lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos. 

Kvėpavimo sistemos ligos dažniausiai buvo 

vyresnio amžiaus gyventojų mirties priežastis. 

Vyrų standartizuotas mirtingumo nuo 

kvėpavimo sistemos ligų rodiklis 2009 m. 

Klaipėdos rajone buvo 2,3 karto didesnis negu 

moterų, o kaimo gyventojų didesnis negu 

miesto.   

 

Virškinimo sistemos ligos 2009 m. buvo 

penktoji pagal dažnumą Klaipėdos rajono 

gyventojų mirties priežastis (Lietuvoje – 

ketvirtoji) ir sudarė 5,3 proc. visų mirties 

priežasčių (šalyje taip pat – 5,3 proc.). 



14 

 

Mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų 

rodiklis rajone 2009 m., palyginti su 2008 m., 

sumažėjo 25,5 proc. (13 pav.). Vyrų 

standartizuotas mirtingumo rodiklis buvo 1,5 

kartus didesnis nei moterų. Virškinimo sistemos 

ligos dažniausiai buvo vyresnių nei 65 metų 

gyventojų mirties priežastis.        

 

 
13 pav. Lietuvos ir Klaipėdos raj. sav. gyventojų 

mirtingumas dėl virškinimo sistemos ligų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

  

Mirtingumo nuo infekcinių ligų rodiklis 

Klaipėdos rajone 2007 m. buvo 2 kartus 

didesnis nei Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje. 

2008–2009 m. šis rodiklis šalyje, Klaipėdos 

apskrityje mažėjo, Klaipėdos rajone – 

stabilizavosi (14 pav.). Dėl infekcinių ligų 

dažniau mirė vyrai nei moterys.  

 

 
14 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo 

infekcinių ligų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2009 m. 80 proc. visų nuo infekcinių ligų 

mirusių rajono gyventojų mirė dėl 

tuberkuliozės. 2009 m. mirę dėl tuberkuliozės 

buvo vyrai, gyvenantys kaime. 

 

Lietuvoje 2009 m. 0-17 m. amžiaus vaikai 

dažniausiai mirė nuo nelaimingų atsitikimų, 

piktybinių navikų, nervų sistemos ligų, įgimtų 

formavimosi ydų, kvėpavimo sistemos ligų.  

Klaipėdos rajone 2009 m. vaikų iki 17 m. 

amžiaus mirties priežastimis tapo įgimtos 

formavimosi ydos bei išorinės mirties 

priežastys. 
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2. SERGAMUMAS, BENDRASIS 

SERGAMUMAS 

  

Vartojamos sąvokos 

Bendrasis sergamumas (visos užregistruotos 

ligos) – sveikatos priežiūros įstaigose per metus 

registruotų ligos atvejų ir vidutinio metinio 

gyventojų skaičiaus santykis. 
Sergamumas (naujai užregistruotos ligos) – 

sveikatos priežiūros įstaigose per metus naujai 

išaiškintų ligos atvejų (ūmių ligų ir pirmą kartą 

gyvenime nustatytų lėtinių ligų) ir vidutinio 

metinio gyventojų skaičiaus santykis. 

Sergantys asmenys (paplitimas) – gyventojų, 

kuriems sveikatos priežiūros įstaigose 

užregistruota bent viena liga per metus, ir 

vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. 
 

 

2009 m. suaugusių nuo 18 m. amžiaus 

Klaipėdos rajono gyventojų bendras 

sergamumas, užregistruotas ambulatorinę 

pagalbą teikiančiose įstaigose, buvo mažesnis 

nei 2008 m. Šis rodiklis buvo mažesnis nei 

šalyje ir apskrityje (15 pav.). 

 

 
15 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono suaugusiųjų nuo 18 m. bendras sergamumas 

pagal susirgimus, užregistruotus ambulatorinę pagalbą 

teikiančiose įstaigose, 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir rajone, 

suaugusiųjų sergamumas, užregistruotas 

ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, 

2009 m. sumažėjo. Klaipėdos rajono gyventojų 

sergamumo rodikliai išliko mažesni nei šalyje ir 

Klaipėdos apskrityje (16 pav.). 

 

 
16 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono suaugusiųjų nuo 18 m. sergamumas pagal 

susirgimus, užregistruotus ambulatorinę pagalbą 

teikiančiose įstaigose, 1000 gyventojų  
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajone, kaip ir visoje šalyje, 

moterų užregistruotas sergamumas ir bendras 

sergamumas didesnis nei vyrų (17 ir 18 pav.). 

 

 
17 pav. Vyrų ir moterų sergamumas Klaipėdos rajone 

1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 
18 pav. Vyrų ir moterų ligotumas Klaipėdos rajone 

1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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 2009 m. Klaipėdos rajone gyventojai 

dažniausiai sirgo šiomis ligomis: 

 kvėpavimo sistemos ligomis – 20,7 proc. 

visų ligų atvejų (šalyje – 19,3 proc.); 

 kraujotakos sistemos ligomis – 12,7 proc. 

(šalyje – 13,5 proc.); 

 jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligomis – 11,0 proc. (šalyje – 9,9 

proc.); 

 urogenitalinės sistemos ligomis – 7,7 proc. 

(šalyje – 7,0 proc.); 

 akių ligomis – 7,5 proc. (šalyje – 8,5 proc.). 

 

 
19 pav. Bendras sergamumas  pagal ligas Lietuvoje ir 

Klaipėdos rajono savivaldybėje 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2009 m. Klaipėdos rajone dažniausiai 

buvo užregistruoti šie nauji ligų atvejai:  

 kvėpavimo sistemos ligų – 38,3 proc. 

(šalyje – 36,2 proc.); 

 jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligų – 9,5 proc. (šalyje – 8,4 proc.); 

 traumų ir kitų išorinių priežasčių padariniai 

– 8,1 proc. (šalyje – 8,7 proc.); 

 odos ir poodžio ligų – 6,7 proc. (6,6 proc.); 

 akių ligų – 5,9 proc. (šalyje – 5,9 proc.); 

 virškinimo sistemos ligų – 5,9 proc. (šalyje 

– 5,9 proc.); 

 kraujotakos sistemos ligų – 4,9 proc. (šalyje 

– 3,7 proc.). 

 

 
20 pav. Sergamumas  pagal priežastis Lietuvoje ir 

Klaipėdos rajono savivaldybėje 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

2009 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje 

kraujotakos sistemos ligomis dažniausiai sirgo 

vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė 

susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos 

ligos. 
 

 
21 pav. Sergančių Klaipėdos rajono savivaldybės 

gyventojų skaičius 1000 gyv.  pagal amžių ir pagal ligas 

2009 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 Sergamumas kvėpavimo sistemos 

ligomis 

Bendras sergamumas kvėpavimo sistemos 

ligomis buvo dažniausia rajono, Klaipėdos 

apskrities ir šalies gyventojų sergamumo 

priežastis. Šiomis ligomis rajono miestuose 

gyventojai sirgo dažniau nei kaimuose.  

 

 
22 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas 

kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Dažniausiai gyventojai sirgo ūminėmis 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 

(2009 m. 71 proc. sergančių gyventojų nuo visų 

kvėpavimo sistemos ligų). 

Klaipėdos rajono gyventojų, sergančių 

lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis, 

buvo daugiau nei Klaipėdos apskrityje ar 
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bendrai šalyje, tačiau rajone pastebimas 

sergančiųjų šia liga skaičiaus nežymus 

mažėjimas.  

 

 
23 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų, sergančių lėtinėmis  

apatinių  kvėpavimo takų ligomis, skaičius  

1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Gyventojų sergamumas astma Klaipėdos 

rajone 2006–2009 m. laikotarpiu buvo 

didžiausias 2007 m., vėliau jis pradėjo sparčiai 

mažėti ir 2009 m. buvo mažesnis nei Klaipėdos 

apskrityje ir šalyje.  

 

 
24 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų sergamumas astma  

1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajono miesto gyventojų, 

sergančių astma, buvo dvigubai daugiau nei 

kaimo gyventojų. 

 

Sergamumas kraujotakos sistemos 

ligomis 

Bendras sergamumas kraujotakos 

sistemos ligomis šalyje 2006-2009 m. 

laikotarpiu augo. Klaipėdos apskrityje ir 

Klaipėdos rajone sergamumas šiomis ligomis 

didėjo nuo 2007 m (25 pav.). Kraujotakos 

sistemos ligomis rajono miestuose gyventojai 

sirgo dažniau nei kaimuose.  

 

 
25 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas 

kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Šalyje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos 

rajono savivaldybėje kraujotakos sistemos 

ligomis dažniau sirgo moterys nei vyrai (26 

pav.). 

  

 
26 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės moterų ir vyrų, sergančių 

kraujotakos sistemos ligomis, skaičius 1000 gyventojų 

2009 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Dažniausios kraujotakos sistemos liga – 

arterinė hipertenzija. Klaipėdos rajono moterų, 

sergančių arterine hipertenzija, buvo dvigubai 

daugiau nei vyrų.  

 

Sergamumas jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų ligomis 

Nuo 2001 m. iki 2008 m. bendrasis 

sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-

raumenų ligomis šalyje, Klaipėdos apskrityje ir 

Klaipėdos rajone didėjo. 2009 m. šis rodiklis 

šiek tiek  sumažėjo (27 pav.).  
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27 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas 

jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligomis 1000 

gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajone moterų, sergančių 

jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligomis, 

buvo daugiau nei vyrų. Kaime gyventojai šiomis 

ligomis sergo rečiau nei miesto gyventojai. 0–17 

m. amžiaus  vaikų, sergančių jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų ligomis, skaičius 

1000 gyv. buvo didesnis nei 18–44 m. amžiaus 

gyv. (atitinkamai 113,22 ir 89,4 sergantieji 1000 

gyv.). Vaikų pagrindinė sergamumo priežastis – 

stuburo srities problemos. 

 

 

Sergamumas urogenitalinės sistemos 

ligomis 

Nuo 2001 m. iki 2005 m. bendrasis 

sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 

Klaipėdos rajone augo, vėliau per sekančius tris 

metus (2006–2008) jis sumažėjo nuo 131,56 iki 

112,83 atvejų 1000 gyv (28 pav.).  

 

 
28 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas 

urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyventojų  
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Klaipėdos rajono mieste sergančiųjų 

urogenitalinėmis ligomis buvo 1,6 karto daugiau 

nei kaime. 2009 m. Klaipėdos rajone moterų, 

sergančių urogenitalinės sistemos ligomis, buvo 

2,5 karto daugiau nei vyrų. Nuo 2007 m. vis  

daugėjo vyrų, sergančių viena iš urogenitalinės 

sistemos ligų – priešinės liaukos hiperplazija 

(27,2 sergantys 1000 gyv. 2007 m. – 33,34 

sergantys 1000 gyv. 2009 m.).  

 
 

Sergamumas infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis 

Nepaisant modernių ir efektyvių gydymo 

bei profilaktikos priemonių, infekcinės ir 

parazitinės ligos išlieka epidemiologiškai svarbi 

visuomenės sveikatos sritis, nes išaugus turistų 

ir keliautojų srautui, padidėja rizika susidurti su 

naujų užkrečiamųjų ligų įvežimo ir išplitimo 

mūsų šalyje galimybe. 

 

 
 29 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų sergamumas infekcinėmis 

ir parazitinėmis ligomis 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Tuberkuliozė – viena iš grėsmingiausių 

infekcinių ligų, kurios plitimo priežastys yra 

socialinės: blogos gyvenimo ir sanitarinės - 

higieninės sąlygos, nevisavertė mityba, 

girtavimas, nedarbas, gyventojų migracija, 

skurdas, priklausomybė nuo narkotikų, ŽIV 

infekcija, nepakankama besigydančių ligonių 

kontrolė. 

Lietuvoje 2009 m. buvo užregistruoti 

1677 nauji susirgimai aktyvia tuberkulioze, 100 

000 gyventojų teko 50,1 nauji susirgimai. Nors 

2009 m. sergamumas tuberkulioze Klaipėdos 

rajone nežymiai sumažėjo (63,6 atvejai 100 000 

gyv.), bet vis tiek viršijo Lietuvos (50,1) ir 

Klaipėdos apskrities (57,6) rodiklius (30 pav.).  
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30 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų sergamumas aktyvia 

tuberkulioze 100 000 gyventojų  

Šaltinis: Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų 

ligoninė 

 

2009 m. vyrų sergamumas tuberkulioze 

Klaipėdos rajone buvo didesnis negu moterų. 
Sergamumas plaučių tuberkulioze 

Klaipėdos rajone 2009 m. buvo taip pat didesnis  

(55,9) negu Lietuvoje (43,1) ir Klaipėdos 

apskrityje (50,2). 

Dėl tuberkuliozės Klaipėdos rajone 2008 

m. radiologiškai buvo patikrinta 3215 asmenų 

(2007 m. – 2195). Tuberkulino mėginiai buvo 

atlikti 1251 vaikui iki 14 metų amžiaus ir tai 

buvo 2,4 kartus daugiau nei 2007 m. 2008 m. 

dėl tuberkuliozės, atliekant tuberkulino 

mėginius, buvo patikrinti 123 15–17 metų 

paaugliai – tai 4,4 kartus daugiau nei metais 

prieš tai. 

 

Sergamumas lytiniu keliu plintančiomis 

ligomis 

Oficialios statistikos duomenimis, lytiniu 

keliu plintančių ligų Lietuvoje užregistruojama 

vis mažiau, tačiau tikėtina, kad šių ligų skaičiai 

ne visai atitinka realią situaciją, nes sergamumo 

registravimo kokybei įtakos turi ir didėjantis 

privačiai teikiančių paslaugas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų skaičius.  
 

 
31 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų sergamumas lytiškai 

plintančiomis ligomis 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

Lietuvoje toliau daugėja ŽIV užsikrėtusių 

asmenų. Nuo 1988 m., kada buvo užregistruotas 

pirmas ŽIV nešiotojas, iki 2009 m. ŽIV šalyje 

buvo užsikrėtę 1393 asmenys (Klaipėdos 

apskrityje – 417). 2009 m. nustatyti 180 ŽIV 

užsikrėtę asmenys (dvugubai daugiau nei 2008 

m.), 37 diagnozuota AIDS. Klaipėdos rajone 

2009 m. pabaigoje iš viso buvo užregistruoti 3 

ŽIV nešiotojai. Paskutinis naujas užsikrėtimo 

ŽIV atvejis rajone buvo užregistruotas 2007 m. 

Infekuotoji – 46 metų amžiaus moteris. Rajone 

2009 metų pabagoje nebuvo užregistruotas nei 

vienas sergamumo AIDS atvejis.     

 

Lietuva - endeminė erkinio encefalito ir 

Laimo ligos šalis. 2009 m. užregistruoti 3600 

Laimo ligos (padidėjo 3,1 kartus, lyginant su 

2008 m.) ir 605 erkinio encefalito atvejų 

(padidėjo 2,8 kartus, lyginant su 2008 m.). 

Klaipėdos rajone 2006 m. nebuvo užregistruotas 

nei vienas erkinio encefalito atvejis, tačiau 2009 

m. ši liga buvo diagnozuota 5 gyventojams. 

Rajone Laimo liga 2006 ir 2007 m. sirgo po 4 

asmenis, 2008 m. – 11, o 2009 m. – 23 

gyventojai.  

 

Sergamumas psichikos ir elgesio ligomis 

Šalyje sergamumas psichikos ligomis 

didėjo. 2006–2008 m. laikotarpiu Klaipėdos 

rajono gyventojų sergamumo psichikos ligomis 

situacija buvo stabili, tačiau 2009 m. 

sergamumas išaugo 71 proc. ir buvo 3,1 karto 

mažesnis nei šalyje, 1,8 karto mažesnis nei 

Klaipėdos apskrityje (32 pav.). 

 

 
32 pav. Gyventojų sergamumas psichikos ligomis 

Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos rajone  

100 000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Rajone, apskrityje, šalyje moterų 

sergamumas psichikos ligomis buvo didesnis 

nei vyrų.  
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Klaipėdos rajono gyventojų sergamumo 

priklausomybės ligomis rodiklis 2006 m. viršijo 

šalies ir Klaipėdos apskrities rodiklius, tačiau 

2007 metais pradėjo mažėti ir 2009 m. jau buvo 

mažesnis nei šalyje ir Klaipėdos apskrityje (33 

pav.). 
  

 
33 pav. Gyventojų sergamumas priklausomybės ligomis 

Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos rajone  

100 000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Tiek visoje šalyje, tiek rajone nuo 

priklausomybės ligų dažniau kenčia vyrai nei 

moterys.  

Visoje šalyje aktuali socialinė problema 

yra alkoholizmas ir priklausomybė nuo 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų. 

Valstybinio psichikos sveikatos centro 

duomenimis, 2007 m., palyginti su 2000 m., 

asmenų, sergančiųjų alkoholine psichoze, 

skaičius šalyje išaugo 81 proc. Klaipėdos rajone 

nuo 2006 m. užregistruotas sergamumas 

alkoholinėmis psichozėmis mažėjo, tačiau jis 

išliko didesnis nei šalyje ir Klaipėdos apskrityje 

(34 pav.).  
 

 
34 pav. Gyventojų sergamumas alkoholinėmis 

psichozėmis Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos 

rajone 100 000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Vyrų sergamumas šiomis ligomis rajone 

2008 m. buvo 3 kartus didesnis nei moterų. 

 

Priešingai nei sergamumas alkoholinėmis 

psichozėmis, sergamumas narkomanija ir 

toksikomanija rajone buvo mažesnis nei bendrai 

šalyje ir Klaipėdos apskrityje, tai taip pat 

dažnesnė vyrų nei moterų sergamumo 

priežastis. Tačiau bendras sergamumas 

narkomanija ir toksikomanija rajone 

pastaraisiais metais didėjo: 2005 m. iš viso buvo 

užregistruoti 26,9, o 2009 m. – jau 42,2 

sergantieji 100 000 gyventojų. Būtina 

akcentuoti, kad statistiniai duomenys apie 

asmenis, priklausomus nuo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų, nerodo realios 

situacijos, nes anoniminiai ligoniai nėra 

registruojami, be to, didelė dalis narkotikus 

vartojančių asmenų kreipėsi į kitų savivaldybių 

gydymo įstaigas. 

 

2004–2006 m. laikotarpiu Klaipėdos 

rajone kartu su alkoholio suvartojimu augęs 

sergamumas alkoholizmu, 2008 m. sumažėjo 

nuo 141,24 iki 78,05 atvejų 100 000 gyventojų, 

ir nebeviršijo nei šalies, nei Klaipėdos apskrities 

rodiklių (35 pav.).  

 

 
35 pav. Gyventojų sergamumas alkoholizmu Lietuvoje, 

Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos rajone  

100 000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2008 m. rajone vyrų sergamumas 

alkoholizmu buvo 3,6 karto didesnis nei moterų, 

tačiau 2008 m., palyginti su 2007 m.,  moterų 

sergamumas alkoholizmu padidėjo, o vyrų – 

sumažėjo.  
 

 

Sergamumas endokrininės sistemos 

ligomis 

Šalyje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos 

rajono savivaldybėje nuo 2001 m. pastebimas 

augantis bendras sergamumas endokrininės 

sistemos ligomis. Klaipėdos rajone bendras 

sergamumas šiomis ligomis buvo mažesnis nei 
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šalyje ir apskrityje ir 2009 m. jis dar šiek tiek 

krito (36 pav.). 

 

 
36 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas 

endokrininės sistemos ligomis 1000 gyventojų  
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2009 m. Cukrinis diabetas sudarė 30 

proc. visų endokrininės sistemos ligų. Klaipėdos 

rajono gyventojų sergamumo diabetu rodiklis 

2006-2009 m. buvo mažesnis nei šalyje ir 

Klaipėdos apskrityje (37 pav.).  

 

 
37 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų  sergamumas cukriniu 

diabetu 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2009 m. Klaipėdos rajone moterų, 

sergančių cukriniu diabetu, buvo 1,5 karto 

daugiau nei vyrų. 

 

Sergamumas nervų sistemos ligomis 

2001–2009 m. laikotarpiu bendras 

sergamumas nervų sistemos ligomis Klaipėdos 

rajone pasiekė mažiausią lygį 2009 m. (nuo 

58,41 iki 52,46 atvejų 1000 gyv.) ir bendras 

sergamumas nervų sistemos ligomis rajone buvo 

mažesnis nei Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje 

(38 pav.).  

 

38 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų  bendras sergamumas 

nervų sistemos ligomis 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2009 m. Klaipėdos rajone moterų, 

sergančių nervų sistemos ligomis, buvo 1,4 

karto daugiau nei vyrų. Miesto gyventojai 

dažniau sirgo šiomis ligomis nei kaimo. 

 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 

Klaipėdos rajone sergamumo virškinimo 

sistemos ligomis didėjimo ir mažėjimo 

tendencijos beveik nesiskiria nuo šalyje ir 

Klaipėdos apskrityje. Visuose šiuose regionuose 

2009 m. naujų sergamumo atvejų šiomis ligomis 

sumažėjo, tačiau Klaipėdos rajone jų buvo 

daugiau nei Klaipėdos apskrityje ir šalyje (39 

pav.). 

 

 
39 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų sergamumas virškinimo 

sistemos ligomis 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Sergamumas odos ir poodžio ligomis 

Klaipėdos rajono gyventojų bendras 

sergamumas odos ir poodžio ligomis 2009 m. 

buvo mažesnis už apskrities ir nežymiai 

didesnis už šalies bendrą sergamumą. Lyginant 

su 2006 m., 2009 m. rajone bendras 
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sergamumas šiomis ligomis sumažėjo beveik 9 

procentais (40 pav.). 

 

 
40 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas 

odos ir poodžio ligomis 1000 gyventojų 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Gyventojų traumos ir apsinuodijimai 

Traumatizmas – sudėtinga socialinė, 

ekonominė ir demografinė problema, kadangi 

dėl nelaimingų atsitikimų dažniausiai miršta 

jauni darbingo amžiaus žmonės. 

Nors nuo 2005 m. šalyje, Klaipėdos 

apskrityje ir rajone gyventojų traumų ir 

apsinuodijimų skaičius mažėjo, tačiau 2003–-

2006 m. rajone jis buvo didesnis nei šalyje ir 

apskrityje. Pasiekti kiek žemesnį nei šalies 

rodiklį Klaipėdos rajonui pavyko tik nuo 2007 

m., tačiau vis dar viršijo Klaipėdos apskrities 

rodiklį (41 pav.). 
 

 
41 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono gyventojų traumų ir apsinuodijimų skaičius 1000 

gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 Visoje šalyje, apskrityje ir Klaipėdos 

rajone pastaruosius metus ambulatorinėse ir 

stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose 

traumų suaugusiesiems ir paaugliams nuo 15 m. 

amžiaus užregistruojama taip pat vis mažiau. 

2007 ir 2009 m. užregistruotų traumų rajone 

1000 suaugusiųjų ir paauglių buvo mažiau nei 

šalyje, tačiau daugiau nei Klaipėdos apskrityje 

(42 pav.). 
 

 

42 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės suaugusiųjų ir paauglių nuo 15 m. 

amžiaus, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse 

sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota  

bent viena trauma, skaičius 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Nuo traumų ir apsinuodijimų dažniau 

nukenčia vyrai nei moterys. Rajone vyrai 

traumas patiria 1,7 karto dažniau nei moterys 

(43 pav.).  
 

 
43 pav. Vyrų ir moterų traumos Klaipėdos rajone 1000 

gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Sergamumas piktybiniais navikais 

Klaipėdos apskrities gyventojų bendras 

sergamumas piktybiniais navikais 2006─2009 

m. laikotarpiu buvo mažesnis už šalies vidurkį. 

Iš visos apskrities Klaipėdos rajone šios ligos 

tarp gyventojų buvo paplitusios mažiausiai 

(2009 m. 1465 sergantieji 100 000 gyventojų). 

Tačiau tiek šalyje, apskrityje, tiek rajone 



23 

 

bendras sergamumas piktybiniais navikais 

didėjo (44 pav.).  
 

 
44 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų bendras sergamumas  

piktybiniais navikais 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2009 m. pagal lokalizaciją vyrams 

dažniausiai buvo užregistruoti priešinės liaukos 

piktybiniai navikai, moterims – krūties 

piktybiniai navikai (45 ir 46 pav.).  
 

 

 
45 pav. Klaipėdos rajono vyrų, sergančių piktybiniais 

navikais pagal lokalizaciją, skaičius  

1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 
46 pav. Klaipėdos rajono moterų, sergančių piktybiniais 

navikais pagal lokalizaciją, skaičius  1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

Gimdos kaklelio ir krūties vėžio, prostatos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos valstybinės 

prevencinės programos Klaipėdos rajono 

savivaldybėje vykdomos nepakankamai 

efektyviai. 2009 m. Klaipėdos rajone tik kas 

vienuoliktai moteriai atliktas profilaktinis 

patikrinimas dėl krūties vėžio, kas trečiai 

moteriai – dėl gimdos kaklelio vėžio, kas 

ketvirtam vyrui – dėl priešinės liaukos vėžio. 

 
 2007 2008 2009 

Gimdos kaklelio vėžys 

Suteiktų informavimo paslaugų 

skaičius 

549 1111 1504 

Atliktų profilaktinių 

patiktinimų (proc. nuo visos 

reikiamos amžiaus grupės) 

27 25 28 

Krūties vėžys 

Suteiktų informavimo paslaugų 

skaičius 

414 349 420 

Atliktų profilaktinių 

patiktinimų (proc. nuo visos 

reikiamos amžiaus grupės) 

9 8 9 

Priešinės liaukos vėžys 

Suteiktų informavimo paslaugų 

skaičius 

873 1310 1088 

Atliktų profilaktinių 
patiktinimų (proc. nuo visos 

reikiamos amžiaus grupės) 

20 29 24 

1 lentelė. Valstybinės prevencinės programos 

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 

 

 

3. VAIKŲ SERGAMUMAS, 

UŽREGISTRUOTAS AMBULATORINĖSE 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 

 

Lietuvoje 2009 m. bent viena liga sirgo 77 

procentai 0–17 metų amžiaus vaikų, tai 9,7 

procentinio punkto daugiau nei 2001 m. Šalyje 

vaikams (0–17 m.) dažniausiai registruojamos 

kvėpavimo sistemos ligos. 2009 m. daugiau 

negu pusė visų vaikų buvo susirgę ūminėmis 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. 

Kitomis ligomis vaikai sirgo gerokai mažiau: 

virškinimo sistemos ligomis (daugiausia – dantų 

ligomis) sirgo 19 proc., akių ligomis – 17,2 

proc., jungiamojo audinio ir skeleto raumenų 

sistemos ligomis – 10,6 proc. vaikų.  

Klaipėdos rajone 2009 m., lyginant su 

2006 m., vaikų iki 17 m. amžiaus bendras 

sergamumas ir sergamumas išaugo ir buvo 

didesnis nei Klaipėdos apskrityje ir šalyje (47 

pav.). 
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47 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės vaikų iki 17 m. bendras 

sergamumas pagal susirgimus, užregistruotus 

ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, 1000 vaikų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 
48 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės vaikų iki 17 m. sergamumas pagal 

susirgimus, užregistruotus ambulatorinę pagalbą 

teikiančiose įstaigose, 1000 vaikų 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Šalyje, taip pat ir Klaipėdos rajone 

pagrindinės vaikų ligos: kvėpavimo sistemos 

ligos, akių ligos, odos ir poodžio ligos, 

jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos 

ligos, virškinimo sistemos ligos. 

 

 
49 pav. Sergančių Lietuvoje ir  Klaipėdos rajono 

savivaldybėje vaikų skaičius 1000 gyventojų  pagal ligas  

2009 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 

Visoje šalyje į ambulatorinės ir 

stacionarios sveikatos priežiūros įstaigas 

dažniausiai kreipėsi vaikai, susirgę kvėpavimo 

sistemos ligomis. Šiomis ligomis 2009 m. sirgo 

72,7 proc. visų sirgusių vaikų. 

Klaipėdos rajono vaikai 2009 m. 

kvėpavimo sistemos ligomis taip pat sirgo 

dažniausiai. 2006–2008 m. laikotarpiu sergančių 

vaikų šiomis ligomis šalyje, Klaipėdos 

apskrityje ir Klaipėdos rajone mažėjo, tačiau 

2009 m.  dėl sparčiai padaugėjusių ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo 

atvejų, sergančiųjų skaičius išaugo (50 pav.).  

 

 
50 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0-17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

kvėpavimo sistemos ligomis, skaičius 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Sergamumas akių ligomis 

Akių ligomis Lietuvoje 2009 m. sirgo 16,7 

procentai visų sirgusių vaikų, rajone – 18,0 

proc. Klaipėdos rajone, apskrityje ir visoje 

šalyje vaikų iki 17 m. amžiaus, sergančių akių 

ligomis, skaičius augo nuo 2001 m.  (51 pav.). 

 

 
51 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0-17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

akių ligomis, skaičius 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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Sergamumas odos ir poodžio ligomis 

Rajone, apskrityje ir visoje šalyje 2004–

2006 m. laikotarpiu didėjęs vaikų, sergančių 

odos ir poodžio ligomis, skaičius nuo 2007 m. 

ėmė mažėti ir stabilizavosi, tačiau rajone 

sergančių šiomis ligomis vaikų skaičius buvo 

didesnis nei Lietuvos ir apskrities vaikų 52 

pav.). 
 

 
52 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0–17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

odos ir poodžio ligomis, skaičius 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 

Sergamumas jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų sistemos ligomis 

Nors Klaipėdos rajone vaikų, sergančių 

jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligomis, per 2009 m. sumažėjo 6,4 

proc., tačiau šiomis sergančiųjų buvo daugiau 

nei šalyje ir Klaipėdos apskrityje (53 pav.).  

 

 
53 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0–17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 

ligomis, skaičius 1000 gyventojų 

 Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 

Rajono vaikų, sergančių virškinimo sistemos 

ligomis, skaičius 2004–2009 m. laikotarpiu 

buvo didesnis nei šalies ir apskrities vaikų ir 

nuo  2007 m. sergančiųjų vaikų šiomis ligomis 

didėjo (54 pav.). 

 

 
54 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0-17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

virškinimo sistemos ligomis, skaičius 1000 gyventojų 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

2006–2009 m. laikotarpiu 2009 m. 

Klaipėdos rajone padaugėjo vaikų, sergančių 

kasos ligomis, ir tais pačiais metais buvo 

užregistruota mažiausiai sergančių skrandžio ir 

dvylikapirštės žarnos opomis (55 pav.).  

 

 
55 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės 0-17 m. amžiaus 

asmenų, sergančių kasos ligomis ir skrandžio ir 

dvylikapirštės žarnos opomis, skaičius 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 

Sergamumas infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis 
2006─2009 m. laikotarpiu Klaipėdos 

rajone vaikų sergamumas infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis buvo kintantis. Per 2009 

m. šiomis ligomis sergančiųjų vaikų padaugėjo 

21 proc. ir viršijo šalies sergančiųjų skaičių (56 

pav.).   
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56 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0–17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, skaičius  

1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Užregistruotos traumos 

Klaipėdos rajone vaikų, kuriems 

užregistruotos traumos, skaičius nuo 2005 m. 

mažėjo ir šis rodiklis, buvęs didesnis nei šalies 

ir apskrities rodikliai, nuo 2007 m. buvo 

mažesnis už Lietuvos rodiklį (57 pav.). Šalyje ir 

rajone 2009 m. dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų 

išorinių priežasčių padarinių gydėsi kas 

dešimtas sirgęs vaikas. 

   

 
57 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems 

užregistruota trauma, skaičius 1000 gyventojų  

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Sergamumas psichikos ir elgesio 

sutrikimais 

Rajono vaikų, sergančių psichikos ir 

elgesio sutrikimais, skaičius buvo nežymiai 

mažesnis nei šalies ir apskrities vaikų, tačiau 

2009 m., palyginti su 2001 m., vaikų, sergančių 

šiomis ligomis, skaičius šalyje išaugo 34 

procentais, o rajone – daugiau nei du kartus (58 

pav.).  

 
58 pav. Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės 0-17 m. amžiaus asmenų, sergančių 

psichikos ir elgesio sutrikimais, skaičius 1000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Vaikų profilaktiniai patikrinimai 

2009 m. ambulatorinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose profilaktiniam 

pasitikrinimui iš viso apsilankė 86,1 proc.  vaikų 

iki 17 m. amžiaus ir tai yra 4 vaikais mažiau nei 

metais prieš tai. Vaikų profilaktinių tikrinimų 

metu didelis dėmesys kreipiamas į vaikų 

psichomotorinį vystymąsi (ypač kalbą), regos ir 

klausos aštrumą, atramos ir judamojo aparato 

būklę, lytinį ir fizinį brendimą.    

 2009 m. profilaktinių tikrinimų metu 

dažniausiai vaikams buvo nustatyti regėjimo 

sutrikimai. Jie buvo nustatyti 18,0 procentų visų 

pasitikrinusių (2008 m. – 16,3 proc. vaikų). 

Lietuvoje regėjimo sutrikimų 2009 m. turėjo 

16,7 proc., apskrityje – 17,9 proc. vaikų. 

Skoliozė nustatyta 4,0 proc. (šalyje – 2,9 proc., 

apskrityje – 4,3 proc.), deformuojančios 

dorsopatijos – 5,3 proc. (šalyje – 3,6 proc., 

apskrityje – 2,8 proc.), nenormali laikysena – 

0,3 proc. (šalyje – 3,1 proc., apskrityje – 1,9 

proc.), klausos defektai - 0,3 proc. (šalyje ir 

apskrityje – 02 proc.), kalbos sutrikimai – 0,2 

proc. vaikų (šalyje – 0,3 proc., apskrityje – 0,2 

proc.).   

 

Mokinių profilaktiniai patikrinimai 

Klaipėdos rajone 

2005 metų birželio 9 dieną Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu Nr. V-476 

patvirtinta nauja Lietuvos higienos norma 

bendrojo lavinimo mokykloms. Mokiniai turi 

kasmet iki rugsėjo 15 dienos mokyklai pateikti 

informaciją apie profilaktinio sveikatos 

patikrinimo rezultatus. 
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 Pagal Klaipėdos rajono mokyklose 

dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisčių sukauptus ir pateiktus duomenis, 

2009 metais Klaipėdos rajono mokyklose iš viso 

mokėsi 5652 mokiniai, iš jų sveikatą pasitikrino 

5478 (96,9 proc. visų mokinių) ir tai buvo 

didžiausias pasitikrinusiųjų procentas nuo 2005 

metų (59 pav.). Nuo 2007 m., įsteigus Klaipėdos 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą 

ir jam pradėjus vykdyti pirminę visuomenės 

sveikatos priežiūrą mokyklose, sveikatą 

profilaktiškai pasitikrinusių mokinių dalis 

rajono mokyklose kasmet didėjo.  
 

 
59 pav. Sveikatą pasitikrinusių Klaipėdos rajono 

mokinių dalis 2005-2009 m., proc. 

 

2009 m. mokyklose užregistruotas vaikų 

sergamumas buvo didžiausias per pastaruosius 

aštuonerius metus (922,51 atvejai 1000-iui 

vaikų) (60 pav.). Nuo 2007 metų tolygiai 

didėjančiam užregistruojamam mokinių 

sergamumui įtakos galėjo turėti pagerėjusi 

mokinių sergamumo mokyklose registracijos 

sistema.  

 

 
60 pav. Bendras mokinių sergamumo pokytis Klaipėdos 

rajone 1000 vaikų 

 

Nuo 2004 metų Klaipėdos rajone kasmet 

daugėjo vaikų, turinčių regos sutrikimų. 2009 

m. tokių sutrikimų turėjo 295,55 mokiniai 1000-

iui pasitikrinusių. Nuo 2004 m. mokinių, 

turinčių regos problemų, skaičius išaugo 91 

proc. (61 pav.) 

 

 
61 pav. Regos sutrikimai 1000 patikrintųjų  
 

Regos sutrikimų turinčių pirmų klasių 

mokinių 2009 m. buvo užregistruota daugiau nei 

prieš tai metais (62 pav.). 

 

 
62 pav. Pirmos klasės mokinių regos sutrikimai 1000 

patikrintųjų  

  

 Klaipėdos rajone mokinių, turinčių 

laikysenos sutrikimų, dalis 2009 m. buvo 

mažiausia nuo 2002 metų – šių sutrikimų turėjo 

65 iš 1000-čio moksleivių (63 pav.). 

 

 
63 pav. Laikysenos sutrikimai 1000 patikrintųjų 

Klaipėdos rajono moksleivių  

  

Pirmų klasių mokinių, turinčių laikysenos 

sutrikimų, skaičius nuo 2005 m. mažėjo: 2009 

m. turinčiųjų tokių sutrikimų pirmokų buvo 
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užregistruota 4,2 karto mažiau nei prieš 

ketverius metus (64 pav.). 
 

 
64 pav. Laikysenos sutrikimai 1000 patikrintųjų pirmos 

klasės moksleivių  

 

Skoliozė 2009 m. nustatyta 76 iš 1000-io 

pasitikrinusių Klaipėdos rajono mokinių (65 

pav.).  

 

 
65 pav. Skoliozė 1000 patikrintųjų  

  

 Pirmų klasių mokinių, kuriems nustatyta 

skoliozė, dalis 2009 m. buvo mažesnė nei 2007-

2008 m. ir buvo lygi 20,73 atvejams 1000-iui 

pasitikrinusiųjų (66 pav.).  
 

 
66 pav. Skoliozė 1000 patikrintų pirmos klasės mokinių  

 

Nuo 2007 metų virškinimo trakto ligomis 

sirgusių mokinių kasmet buvo užregistruojama 

vis daugiau. Šiomis ligomis 2009 m. sirgo 8 iš 

šimto mokinių (67 pav.). 

 

 
67 pav. Klaipėdos rajono mokinių sergamumas 

virškinimo trakto ligomis 1000 mokinių  

 

Nervų sistemos ligų 2009 m. Klaipėdos 

rajono moksleiviams buvo užregistruota 

daugiausiai per pastaruosius ketverius metus. 

Šiomis ligomis sirgo 4 iš šimto moksleivių (68 

pav.).  

 

 
68 pav. Klaipėdos rajono mokinių sergamumas nervų 

sistemos ligomis 1000 mokinių  

 

Kasmet užregistruojama vis daugiau 

mokinių su sumažėjusia kūno mase: 2008 m. 

sumažėjusi kūno masė buvo nustatyta keturiems 

iš 100 pasitikrinusiųjų, tuo tarpu 2009 m. – jau 

12 vaikų iš 100 (69 pav.).  

 

 
69 pav. Mokinių su sumažėjusia kūno mase skaičius 

1000 patikrintųjų  
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Pastaraisiais metais užregistruojama vis 

daugiau mokinių ne tik su sumažėjusia, bet ir su 

padidėjusia kūno mase. Nuo 2006 m. iki 2009 

m. mokinių su padidėjusia kūno mase skaičius 

išaugo tris kartus (70 pav.). 

 

 
70 pav. Mokinių su padidėjusia kūno mase skaičius 

1000 patikrintųjų  

  

Vykdant mokinių sveikatos stebėseną 

Klaipėdos rajono mokyklose, nuo 2009 m. buvo 

pradėtas analizuoti vaikų kvėpavimo, nervų ir 

virškinimo sistemų bei dantų ligų paplitimas. 

Išanalizavus mokinių profilaktinių patikrinimų 

rezultatus paaiškėjo, kad labiausiai paplitę 

kvėpavimo sistemos sutrikimai: tokie sutrikimai 

2009 metais užregistruoti kas dešimtam 

mokiniui. Nervų sistemos sutrikimai 

užregistruoti 54 iš 1000-čio, virškinimo 

sistemos sutrikimai – 16 iš 1000-čio 

pasitikrinusių vaikų. Dantų ligomis sirgo 8 iš 

100 mokinių (71 pav.).  

 

 
71 pav. Mokinių, turinčių tam tikrų sutrikimų, skaičius 

2009 m. 1000 patikrintųjų 

 

Pagrindinei fizinio ugdymo grupei 2009 

m. priklausė 83 proc. Klaipėdos rajono mokinių, 

parengiamajai – 10,4 proc., specialiajai – beveik 

2,5 proc., atleisti nuo fizinio lavinimo pamokų 

buvo 4,1 proc. vaikų. Pagrindinę fizinio ugdymo 

grupę lankė 95 proc. pirmų klasių mokinių (72 

pav.). 

 

 
72 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo 

grupę 2009 m.  proc. 

 

  

 

4. NĖŠČIŲJŲ SVEIKATA IR 

NAUJAGIMIAI 

   

Vartojamos sąvokos 

Naujagimis – tai kūdikis nuo gimimo iki 28 

dienų. 

 

Klaipėdos rajone 2008 m. iš viso į 

nėščiųjų įskaitą buvo įrašytos 376 nėščiosios 

(per 2007 m. – 401).  

Lietuvoje kas antras vienų metų sulaukęs 

vaikas 2008 m. bent iš dalies buvo maitinamas 

krūtimi iki 3 mėn. amžiaus ir kas trečias – iki 6 

mėn. amžiaus. Palyginti su 2007 m., kūdikių, 

maitinamų krūtimi iki 3 mėn., dalis padidėjo 3,4 

procentais, o maitinamų krūtimi iki 6 mėn. – 

padidėjo 8,3 proc.  

Klaipėdos rajone 2008 m. bent iš dalies 

maitinamas krūtimi iki 3 mėn. amžiaus kaip ir 

visoje šalyje buvo kas antras (54,6 proc.) vienų 

metų sulaukęs vaikas. Iki 6 mėn. bent iš dalies 

maitintų krūtimi vaikų dalis buvo mažesnė – 33 

procentai. 
 

 

5. PROFILAKTINIAI SKIEPIJIMAI 

 

Klaipėdos rajone vaikų, paskiepytų pagal 

skiepijimų kalendorių, dalis nuo 2004 m. 

kasmet mažėjo. 2009 m., palyginti su 2004 m., 

paskiepitų vaikų dalis sumažėjo 8,2 procentais 

(73 pav.). 
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73 pav. Klaipėdos r. kūdikių ir vaikų, paskiepytų pagal 

skiepijimų kalendorių, dalis 

Šaltinis: Gargždų pirminis sveikatos priežiūros centras 

 

 

6. PROFESINĖS LIGOS 
  

Lietuvoje 2009 m. užregistruoti 846 nauji 

susirgimai profesinėmis ligomis (17,9 proc. 

mažiau nei 2008 m. ir beveik 1,5 karto daugiau 

nei 2000 m.). Dažniausiai buvo registruojamos 

nervų sistemos ir jutimo organų bei jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos. 

Profesinės ligos visoje šalyje ir kituose 

regionuose dažniau diagnozuojamos vyrams nei 

moterims. 

Klaipėdos rajone 2009 m. užregistruota 

viena nauja profesinė liga – infekcinė liga 

moteriai (2008 m. – 9 susirgimai profesinėmis 

ligomis).  

 

 

7. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE 

  

Nuo 2000 m. augęs šalyje nelaimingų 

atsitikimų darbe skaičius pradėjo mažėti nuo 

2005 m. Daugiausia nelaimingų atsitikimų 

patiria asmenys, dirbantys su tarnsporto 

priemonėmis bei statyboje. 2009 m., palyginti 

su 2005 m., žuvusiųjų dėl nelaimingų atsitikimų 

darbe skaičius šalyje buvo sumažėjęs 59,3 

procentais. 2009 m. dėl nelaimingų atsitikimų 

darbe žuvo 48 asmenys (2005 m. – 118 

asmenų).  

Klaipėdos rajone 2008 m. įvyko 47, o 

2009 m. – 31 nelaimingas atsitikimas darbe, iš 

kurių abejų metų laikotarpiu nebuvo nei vieno 

mirtino atvejo (74 pav.). 2009 m. 77,4 proc. 

nukentėjusiųjų darbe sudarė vyrai, o likusius 

22,6 proc. – moterys.  

 

 
74 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 

 Klaipėdos rajone  
Šaltinis: LR Valstybinė darbo inspekcija 

 

8. NEĮGALUMAS 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybos duomenimis, šalyje 2009 m., palyginti 

su 2008 m., pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais 

darbingo amžiaus asmenų sumažėjo 15,5 

procentais (Klaipėdos apskrityje – 11,1 proc.). 

Daugiausia šalyje (24,5 proc.) darbingo amžiaus 

asmenų pirmą kartą pripažinti neįgaliais dėl 

kraujotakos sistemos ligų.  

Klaipėdos rajone 2009 m., palyginti su 

2008 m., darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą 

pripažintų neįgaliaisiais, sumažėjo 16,9 

procentais, vaikų – 19,2 proc. (75 pav.) 

 

 
75 pav. Asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, 

skaičius Klaipėdos rajone 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

  

Rajone nuo 2007 m. daugiausia darbingo 

amžiaus asmenų pripažinti neįgaliaisiais dėl 

jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 

ligų bei kraujotakos sistemos ligų (2009 m. jie 

sudarė 31,4 ir 19,4 proc.). Kaip ir Lietuvoje, 

Klaipėdos rajone beveik kas trečiam, neįgaliam 

vaikui iki 18 metų amžiaus, neįgalumas 

nustatytas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų. 
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69 pav. Klaipėdos rajono gyvenojų, kuriems pirmą kartą 

nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas 

pagal amžių 2009 m. 

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

 

 0–25 proc. darbingumo lygis daugiausiai 

(47 proc.) buvo nustatytas dėl piktybinių 

navikų.  
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III. GYVENSENA 

 

1. SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ GYVENSENA 

 

Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos 

stebėsena vykdoma nuo 1994 m. Ji yra 

tarptautinio tyrimo FINBALT HEALTH 

MONITOR, kuriame dalyvauja Suomija ir 

Baltijos šalys, dalis. Tyrimas vykdomas pagal 

bendrą protokolą, taikant vienodą standartinę 

metodiką. 

Vienas iš 2007 metų Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

veiklos programos uždavinių buvo taip pat 

atlikti gyventojų sveikatos žinių ir įpročių 

tyrimą ir vertinimą. Tyrimas buvo atliekamas 

įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės 

sveikatos apsaugos programos priemonę 

„Gyventojų sveikatos žinių ir įpročių tyrimas“ ir 

finansuojamas iš visuomenės sveikatos 

specialiosios rėmimo programos lėšų. Tyrimo 

tikslas – išanalizuoti Klaipėdos rajono 

gyventojų sveikatos žinias ir gyvensenos 

įpročius. Šis tyrimas yra svarbus planuojant ir 

vykdant sveikatos stiprinimo ir ligų 

profilaktikos programas Klaipėdos rajone. 

Anketa sudaryta remiantis „Suaugusių 

Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo 2006“ 

klausimynu. Iš viso buvo padalinta 400 anketų, 

iš jų 387 buvo užpildytos. Anketų grįžtamumas 

– 97 proc. 

Nesveika gyvensena, t. y. nepakankamas 

fizinis aktyvumas, netinkama mityba, 

nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas, 

rūkymas, nepalankiai veikia žmonių sveikatą, 

didina lėtinių ligų riziką. Todėl gyvensenos 

stebėsena yra svarbi planuojant ir vertinant 

sveikatos stiprinimo ir lėtinių ligų profilaktikos 

programas. 

 

Fizinio aktyvumo rodikliai  

Fizinis aktyvumas yra svarbi sveikatos 

gerinimo dalis. Dėl technologijų plėtros žmonės 

visa mažiau juda. Į darbą daugelis važiuoja 

automobiliu, namie daug laiko praleidžia prie 

televizoriaus ar kompiuterio. Toks gyvenimo 

būdas nėra fiziologiškai būdingas žmogui, todėl 

nenuostabu, kad labai didėja sergamumas dėl 

fizinio pasyvumo atsiradusiomis ligomis, t.y. 

kraujotakos sistemos ligomis, taip pat 

nepakankamas fizinis aktyvumas lemia 

nutukimo ir su juo susijusių ligų atsiradimą 

(cukrinis diabetas, klubo ar kelio sąnarių artrozė 

ir kt.), depresijos vystymąsi. Be minėtų ligų 

grupių, yra nemažai sutrikimų, kurių išvengti 

gali padėti reguliarus fizinis aktyvumas – t. y. 

15–30 min. per dieną vidutinio intensyvumo 

mankšta. 
2007 m. atlikto tyrimo duomenimis kartą 

per savaitę ir dažniau mankštinosi kas antras 

vyresnis nei 18 m. amžiaus rajono gyventojas.  

Kas ketvirtas Klaipėdos rajono gyventojas 

mankštinosi vos kelis kartus per metus ar net 

rečiau. Klaipėdos rajone bent 4 kartus per 

savaitę 30 min. ir ilgiau, taip, kad pagreitėtų 

kvėpavimas ir padidėtų širdies susitraukimų 

dažnis, sportavo beveik tiek pat gyventojų kaip 

ir Lietuvoje (atitinkamai 21,9 ir 23 proc.) (1 

pav.). Vyrai mankštinosi kiek dažniau nei 

moterys: bent kartą per savaitę mankštinosi 53,3 

proc. rajono vyrų ir 49,7 proc. moterų. Moterų, 

negalinčių mankštintis dėl ligos, Klaipėdos 

rajone buvo dvigubai daugiau nei Lietuvoje 

(atitinkamai 9,9 ir 4,7 proc.). 
 

 
1 pav. Klaipėdos rajono ir Lietuvos gyventojų 

mankštinimosi dažnis (proc.) 

 

Mitybos įpročių rodikliai  

Sveika mityba yra tokia, kuomet 

organizmas gauna visas reikalingas jam 

medžiagas ir energijos idealiam svoriui 

palaikyti. Jeigu maitinamės neteisingai – gali 

atsirasti nutukimo ir su juo susijusios ligos 

(kraujotakos sistemos ligos, dėl per didelės kūno 

masės pakenkiami sąnariai, juose susidaro 

druskos, tulžies pūslėje gali atsirasti akmenų, 

padidėja rizika susirgti cukriniu diabetu, vėžiu). 
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Sveikos mitybos taisyklės: 

 Valgyti kuo įvairesnį maistą (valgant 

įvairesnį maistą atsiranda didesnė 

tikimybė gauti visas organizmui 

reikalingas medžiagas). 

 Nuosaikumas valgant – vienos maistinės 

medžiagos negali būti per daug, nes net 

ir reikalingiausios medžiagos perteklius 

gali būti kenksmingas sveikatai. 

 Maisto subalansuotumas – tai tinkamas 

baltymų, riebalų, angliavandenių, 

vitaminų, mineralinių medžiagų 

santykis. 

 Laikytis mitybos režimo – t. y. valgyti 

tam tikru laiku (atėjus valgymo laikui, 

gausiau išsiskiria virškinimo sultys, 

atsiranda apetitas, o pavalgius – maistas 

geriau suvirškinamas). 
 Išlaikyti normalų kūno svorį. 

 Pasirinkti maistą, turintį mažai riebalų, 

ypač sočiųjų, ir cholesterolio (palmių 

aliejus, kiaulienos taukai ir kt.). 

 Kuo daugiau valgyti įvairių daržovių, 

vaisių, uogų ir grūdinių produktų.  

 Kuo mažiau vartoti cukraus ir 

saldumynų. 

 Kuo mažiau vartoti valgomosios 

druskos. 

 Kuo mažiau vartoti alkoholio. 

 

Klaipėdos rajone ir Lietuvoje 

pusryčiaujančių gyventojų dalis buvo beveik 

tokia pat – atitinkamai 78,9 ir 79,2 proc., tačiau 

rajone pusryčiaujančių vyrų buvo 4,6 procentais 

mažiau, o moterų – 2,8 proc. daugiau nei šalyje.  

Klaipėdos rajono gyventojai nurodė, kad 

šviežias daržoves valgo dažniau nei šalies: bent 

3 dienas per savaitę jas valgė 68,1 proc. rajono 

ir 55,5 proc. šalies gyventojų. Šviežius vaisius 

ar uogas rajono gyventojai valgo taip pat 

dažniau: bent 3 dienas per savaitę jas valgė 57 

proc. rajono ir 36,3 proc. Lietuvos gyventojų.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad Klaipėdos 

rajono vyrai, mažiau nei šalies vyrai, dėjo į 

arbatą cukraus. Rajone cukraus visai nedėjo 

arba dėjo tik vieną šaukštelį 42,9 proc., o šalyje 

– 38,5 proc. vyrų. Tačiau rajono moterys gėrė 

kiek saldesnę arbatą nei šalies moterys: rajone 

cukraus visai nedėjo arba dėjo tik vieną 

šaukštelį 61,2 proc., šalyje – 69,4 proc. moterų.  

Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai 

saldžiuosius konditerijos gaminius vartojo tik 

nežymiai dažniau nei šalies: bent 3 dienas per 

savaitę juos vartojo 28,6 proc. rajono ir 27,7 

proc. šalies gyventojų. Rajone saldžiuosius 

gaminius dažniau vartojo jaunesnio amžiaus 

žmonės. 

Rajono gyventojai nurodė, kad juodą 

duoną valgo rečiau nei šalies. Visai jos nevalgo 

beveik kas antras rajono ir 39,2 proc. šalies 

gyventojų. 

Rajono gyventojai beveik du kartus 

dažniau nei šalies valgė žuvį: bent 3 dienas per 

savaitę ją valgė 22,9 proc. rajono ir 12,4 proc. 

šalies gyventojų (2 pav.). Rajone vyrai žuvį 

valgė kiek dažniau nei moterys.   

 

 
2 pav. Klaipėdos rajono ir Lietuvos gyventojų žuvies 

vartojimo dažnis per praėjusią savaitę (proc.) 

 

2007 m. atliktas tyrimas parodė, kad per 

praėjusius 12 mėnesių mitybos įpročius pakeitė 

40,3 proc. rajono ir 44,9 proc. šalies gyventojų. 

Rajone kiek daugiau tai padarė moterų nei vyrų, 

o šalyje – daugiau vyrų nei moterų. 

 

Rūkymo paplitimo rodiklis   

Rūkymas yra vienas iš labiausiai sveikatą 

žalojančių veiksnių. Viena surūkyta cigaretė 

sutrumpina gyvenimą 11 minučių. Tarp visų 

cigaretėje esančių medžiagų, pačios 

kenksmingiausios yra: 

 Nikotinas – lengvai į kraujotaką 

patenkanti toksinė medžiaga, kuri 

stipriai veikia nervų sistemą. Jis skatina 

kraujagyslių spazmus ir pagreitina 

aterosklerozės atsiradimą. Svarbiausia 

yra tai, kad nikotinas sukelia 

priklausomybę.  
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 Anglies viendeginis (smalkės) – kraujo 

nuodai. Jis susijungia su hemoglobinu, 

išstumdamas deguonį, ir pablogina 

audinių aprūpinimą deguonimi.  

 Dervose randama apie 60 

kancerogeninių (vėžį sukeliančių) 

medžiagų. Šios medžiagos priskiriamos 

stipriausiems A klasės kancerogenams. 

Apie 70 proc. dervų iš tabako dūmų 

pasilieka plaučiuose. 

 

Tyrimo metu Klaipėdos rajono gyventojai 

nurodė, kad kasdien cigaretes, cigarus ar pypkę 

rūko 32 proc. apklaustųjų (kas trečias Klaipėdos 

raj. suaugęs gyventojas), retkarčiais tai daro 15 

proc. respondentų. Visai nerūkė 43 proc. 

apklaustų Klaipėdos rajono gyventojų. Šalyje 

kasdien rūkė 26,5 proc. gyventojų. Klaipėdos 

rajone kasdien rūkė daugiau vyrų nei moterų 

(atitinkamai 50 ir 16,4 proc.), tačiau retkarčiais 

parūkančių didesnė moterų nei vyrų dalis 

(atitinkamai 20 ir 15 proc.). 

 

 
3 pav. Kasdien rūkančių Lietuvos ir Klaipėdos 

rajono savivaldybės gyventojų dalis (proc.) 

 

Alkoholio vartojimo rodiklis  

Alkoholio poveikis žmogaus psichikai 

žinomas nuo seniausių laikų. Alkoholis 

organizme gali pažeisti beveik kiekvieną organą 

ar organų sistemą, jis gali būti daugiau nei 60 

ligų priežastimi, tarp jų lėtinių susirgimų: 

priklausomybės nuo alkoholio, kepenų cirozės, 

piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų, 

diabeto, vėžio. Alkoholis yra daugelio 

nelaimingų atsitikimų, traumų, smurto, 

nusikaltimų, savižudybių, daugelio socialinių 

problemų priežastis: smurtas šeimose, socialinės 

rizikos grupės šeimos, tėvų globos netekę 

vaikai. Alkoholio vartojimas yra susijęs su 

daugeliu žalingos gyvensenos veiksnių: tabako, 

narkotikų vartojimu, nesaugiais lytiniais 

santykiais, kurie sąlygoja lytiniu keliu 

plintančių ligų, AIDS plitimą. Dėl alkoholio 

vartojimo miršta daug jaunų žmonių, daugėja 

autoįvykių - girtumas yra antra po greičio 

viršijimo pagrindinė avarijų keliuose priežastis. 

Kasdien bet kokį alkoholinį gėrimą 

vartojo 5,0 proc. rajono ir du su puse karto 

mažiau šalies gyventojų (2,1 proc.). Rajone bet 

kokį alkoholinį gėrimą kasdien vartojo keturis 

kartus daugiau vyrų nei moterų. Kasdien stiprius 

alkoholinius gėrimus vartojo 2,7 proc. rajono 

gyventojų ir tai yra tris kartus daugiau 

gyventojų nei Lietuvoje. Rečiausiai gyventojai 

gėrė vyną (kasdien jį geria 0,8 proc. rajono ir 

0,1 proc. šalies gyv.), dažniausiai - alų: jį 

kasdien gėrė kas dešimtas rajono gyventojas ir 

3,7 proc. šalies gyventojų. 

 

 
4 pav.Lietuvos ir Klaipėdos rajono savivaldybės 

gyventojų, bent kartą per savaitę geriančių stiprius 

alkoholinius gėrimus dalis (proc.) 

 

Ūgio ir svorio įvertinimas 

2007 m. atliekamo gyvensenos tyrimo 

metu Klaipėdos rajono gyventojų buvo prašoma 

nurodyti savo ūgį ir svorį.  

Vidutinis Klaipėdos rajono gyventojų ūgis 

buvo 172 cm., svoris – 75,22 kg. KMI vidurkis 

– 25,5. Moterų KMI vidurkis buvo kiek didesnis 

nei vyrų – atitinkamai 25,5 ir 25,3. Kuo vyresni 

asmenys, tuo KMI vidurkis buvo didesnis. 

Tačiau rajone buvo mažiau antsvorio turinčių ir 

nutukusių vyrų bei moterų nei Lietuvoje 

(atitinkamai 46,4 ir 52,0 proc.). 

 

Eismo saugumo rodikliai 

Nemaža dalis visuomenės, tarp jų ir jauni 

žmonės, ne tik kad nesirūpina savo saugumu 

kelyje, bet ir elgiasi neprotingai. Viena iš 

pagrindinių Klaipėdos rajono gyventojų išorinių 

mirties priežasčių – transporto įvykiai. 

Saugos diržai yra viena iš svarbiausių 

apsaugos priemonių. Saugos diržai gali 
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apsaugoti nuo skaudžių smūgių, tarumų ar net 

išgelbėti gyvybę. Daugelio eismo įvykių metu 

žmonės žūsta tik todėl, kad susidūrus mašinoms 

iškrenta per jų langus. 

Klaipėdos rajono gyventojai, važiuodami 

automobiliu priekinėje sėdynėje, rečiau segėjo 

saugos diržus nei šalies gyventojai, o vyrai 

rečiau nei moterys (5 pav.). 

 

 
5 pav. Klaipėdos rajono ir Lietuvos gyventojų saugos 

diržų naudojimas, važiuojant automobiliu ant priekinės 

sėdynės (proc.) 
 

Du kartus daugiau gyventojų rajone (12,3 

proc.) nei šalyje (6,2 proc.) važiuodami 

automobiliu galinėje sėdynėje beveik visada 

naudojo saugos diržus (6 pav.). Tai darė kas 

trečias vyresnis nei 65 m. amžiaus rajono 

gyventojas. 

 

 
6 pav. Klaipėdos rajono ir Lietuvos gyventojų saugos 

diržų naudojimas, važiuojant automobiliu ant 

užpakalinės sėdynės (proc.) 

  

Važiuoti automobiliu labai pavojinga 

specialiomis priemonėmis neprisitvirtinusiems 

vaikams, kuriems suaugusiųjų diržai netinka. 

Kiekviename automobilyje būtina įtaisyti vaikų 

svoriui ir ūgiui pritaikytas specialias kėdutes. 

Šios saugos priemonės ypač reikalingos 

miestuose ir gyvenvietėse, nes daug eismo 

nelaimių įvyksta nesilaikant saugaus atstumo 

tarp transporto priemonių.  

Kita paparasta, tačiau galinti išgelbėti nuo 

skaudžios nelaimės kelyje, priemonė yra šviesos 

atšvaitų naudojimas, einant gatve tamsiu paros 

metu.  

Beveik visada šviesos atšvaitus, eidami 

neapšviesta gatve tamsiu paros metu, rajono 

gyventojai naudojo du kartus dažniau nei šalies 

gyventojai (atitinkamai 5,3 ir 2,6 proc.), kartais 

rajono gyventojai juos naudojo taip pat du 

kartus dažniau nei šalies gyventojai (atitinkamai 

13,0 ir 6,0 proc.), tačiau 9,3 procentais daugiau 

šalies nei rajono gyventojų teigė nevaikštantys 

neapšviestomis gatvėmis. 

 

Gyvenimo kokybės vertinimas  

Gyvensenos tyrimas parodė, kad rajono 

gyventojai savo gyvenimo kokybę vertina 

geriau nei šalies gyventojai (7 pav.). Rajone 

vyrų, vertinančių savo gyvenimo kokybę labai 

gerai, yra tris kartus daugiau nei moterų. 

Geriausiai savo gyvenimo kokybę vertina 

gyventojai iki 44 m. amžiaus. 

 

 
7 pav. Klaipėdos rajono ir Lietuvos gyventojų, 

vertinančių savo gyvenimo kokybę labai gerai  

ir gerai, dalis (proc.) 

 

 

2.  MOKSLEIVIŲ GYVENSENA 

 

Europos šalių mokyklose 1983-1984 m. 

pradėtas vykdyti PSO koordinuojamas 

moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas. 

Lietuvoje tokia apklausa pirmą kartą atlikta 

1994 m. Apklausa atliekama kas 4 metai pagal 

vieningą metodiką. Pagrindinis tyrimo tikslas – 

geriau pažinti jaunų žmonių gyvenimo būdą, 
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sveikatai įtakos turintį elgesį, atskleisti jo 

vystymosi šeimoje, mokykloje ir tarp 

bendraamžių dėsningumus. 

2008 m. spalio ir lapkričio mėn. Klaipėdos 

rajono mokyklose buvo atliktas moksleivių 

gyvensenos tyrimas (apie jaunų žmonių 

gyvenimo būdą ir sveikatą). Tyrime buvo 

apklausiami trijų amžiaus grupių – 11, 13 ir 15 

metų – moksleiviai (5, 7, 9 kl.) Buvo išdalinta 

1174 anketų. Anketų grįžtamumas – 97,2 proc. 

(1141 anketos). 

 

Fizinis aktyvumas 

Pakankamas judėjimo aktyvumas yra 

vienas iš svarbiausių lėtinių neinfekcinių ligų ir 

nutukimo profilaktikos veiksnių, geresnės 

savijautos pagrindas. Pastaruoju metu visame 

pasaulyje pastebimas mažėjantis vaikų fizinis 

aktyvumas. Nepakankamas vaiko fizinis 

aktyvumas ir netinkama mityba gali būti 

antsvorio bei nutukimo priežastimi. Vaikų 

sveikatą stiprinantis fizinio aktyvumo modelis – 

ne mažiau 30 min. kiekvieną dieną vidutinio 

intensyvumo judėjimas.  

2008 m. atlikto Klaipėdos rajono mokinių 

gyvensenos tyrimo metu 25,3 proc. mokinių 

nurodė, kad pėsčiomis lauke vaikšto ne daugiau 

kaip 30 min. per dieną (8 pav.).  

 

 
8 pav. Mokinių pasiskirstymas, pagal tai, kiek minučių 

vidutiniškai per dieną vaikšto pėsčiomis lauke (proc.) 

 

Klaipėdos rajone kasdien ne pamokų 

metu, laisvalaikiu mankštinosi arba sportavo 

ketvirtadalis mokinių. 2 ir daugiau kartų – 47,3 

proc., kelis kartus per mėnesį arba niekada 

nesportavo 27,3 proc. mokinių (9 pav.). Šalyje 

užsiimančių mankšta ir sportu rečiau negu 2 

kartus per sav. buvo 27 proc. berniukų ir 54,4 

proc. mergaičių. 

 
9 pav. Kaip dažnai mokiniai laisvalaikiu mankštinasi 

arba sportuoja (proc.) 

 

Mitybos įpročiai 

Visavertė ir sveika mityba gerina mokinių 

fizinę, psichinę ir socialinę savijautą, didina 

pasitikėjimą savo sugebėjimais ir kūno išvaizda. 

Daugelis tyrimų rodo pozityvų ryšį tarp geros 

vaikų mitybos ir sėkmingo mokymosi, gero 

elgesio ir darnaus bendravimo su mokytojais.  

Kasdien pusryčiavo 66 proc. mokinių (10 

pav.). Dauguma vaikų (53,2 proc.) vidutiniškai 

per dieną maitinosi tris kartus, trečdalis – 

keturis ir daugiau kartų. 1-2 kartus per dieną 

valgė 14,2 proc. moksleivių (11 pav.). 

 

 
10 pav. Kaip dažnai mokiniai pusryčiauja (proc.) 

 

 
11 pav. Kaip dažnai mokiniai per dieną  

maitinasi (proc.) 

 

Kasdien daržoves valgė 23,9 proc., 1-2 

kartus per savaitę – 34,1 proc. Klaipėdos rajono 

mokinių (12 pav.). Lietuvoje kasdien daržovių 
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valgė 43,4 proc. vaikų. Mergaičių buvo daugiau 

negu berniukų (atitinkamai 46,9 proc. ir 40 

proc.).  

 

 
12 pav. Kaip dažnai mokiniai 

valgo daržoves (proc.) 

 

Vaisius ar uogas kasdien valgė 26,9 proc., 

1-2 kartus per savaitę – 30,7 proc. Klaipėdos 

rajono mokinių (13 pav.). Iš tirtų Lietuvos 

mokinių kasdien per savaitę vaisių valgė 36,4 

proc. mokinių, mergaitės dažniau valgė negu 

berniukai (atitinkamai 40,1 proc. ir 32,9 proc.). 

 

 
13 pav. Kaip dažnai mokiniai  

valgo vaisius/uogas (proc.) 

 

Daugiau nei pusė mokinių (51,7 proc.) 

kokakolą ir kitus saldžius gėrimus gėrė 1-2 

kartus per savaitę, kasdien juos gėrė 8,4 proc. 

mokinių, penktadalis visai jų nevartojo (14 

pav.). 

 

 
14 pav. Kaip dažnai geria kokakolą ir kitus saldžius 

gėrimus (proc.) 

Daugiau nei pusė moksleivių (53,4 proc.) 

greito maisto produktus valgė 1-2 kartus per 

savaitę, kasdien juos valgė 6,2 proc., niekada – 

27,9 proc. vaikų (15 pav.). 

 

 
15 pav. Kaip dažnai valgo greito maisto produktus 

(proc.) 

 

Daugiau nei pusė mokinių (55,9 proc.) į 

vieną puodelį arbatos dėjo 2 šaukštelius 

cukraus, visai cukraus nedėjo 7,6 proc, o 3 ir 

daugiau šaukštelių dėjo 13,2 proc. 11, 13 ir 15 

metų amžiaus vaikų. 

Juodos duonos niekada nevalgė 23,1 proc. 

vaikų, kasdien ją valgė 29,1 proc. mokinių. 

Klaipėdos rajone saldumynus kasdien 

valgė ketvirtadalis vaikų, tik 1-2 kartus per 

savaitę juos valgė 37,4 proc. mokinių. Lietuvoje 

kasdieniniais smaližiais prisipažino esą 41,6 

proc. mokinių (37,2 proc. berniukų ir 46,3 proc. 

mergaičių). 

 

Antsvoris – reikšmingas daugelio lėtinių 

ligų rizikos veiksnys. Nors antsvorio priežastys 

įvairios, tačiau neabejojama, kad blogi mitybos 

įpročiai ir per mažas fizinis aktyvumas 

vaikystėje skatina jo vystymąsi. 

17,1 proc. moksleivių svoris pagal tyrimo 

metu atliktus matavimus buvo per mažas, 5,8 

proc. turėjo antsvorio ir 1,3 proc. mokinių buvo 

nutukę. Likusieji 75,8 proc. moksleivių turėjo 

normalų kūno svorį. 

 

Žalingi įpročiai 

Tyrimai pateikia vis daugiau įrodymų, kad 

kuo anksčiau pradedami vartoti tabako 

produktai, tuo didesnė rizika, kad išsivystys 

stipri priklausomybė. Mokyklinio amžiaus vaikų 

ir jaunimo rūkymo paplitimo stebėsena 

dažniausiai leidžia prognozuoti rūkymo 

paplitimo tendencijas populiacijoje. 

Šalyje atliktų mokinių apklausų rezultatai 

rodo, kad rūkymas paauglystės laikotarpiu 

sparčiai įsigali: iš 11-mečių rūkantys 
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prisipažįsta vos keli procentai, o tarp 15-mečių 

tokių jau nustatoma kelios dešimtys procentų.  

Kad kada nors yra rūkę, prisipažino 60,0 

proc. Klaipėdos rajono mokinių. Visai nerūkė 

77,2 proc. mokinių, kelis kartus per mėnesį rūkė 

– 10,4 proc. Kasdien rūkė 8,6 proc. vaikų (16 

pav.). Šalyje rūkė 17,4 proc. berniukų ir 12,4 

proc. mergaičių.  

 

 
16 pav. Rūkančių berniukų ir mergaičių dalis Klaipėdos 

rajine (proc.) 

 

Nors akivaizdžios informacijos apie 

alkoholinių gėrimų keliamą žalą vaikų sveikatai 

nestinga, vis labiau aiškėja, kad šių gėrimų 

vartojimas tarp jaunų Lietuvos žmonių nuolat 

auga (1994 m. buvo 13,3 proc. berniukų ir 7,1 

proc. mergaičių buvo apsvaigę nuo alkoholio du 

ir daugiau kartų, o 2006 m. – 28,8 proc. 

berniukų ir 22,3 proc. mergaičių). 

Tyrimo metu 2,4 proc. Klaipėdos rajono 

mokinių nurodė, kad kasdien geria alų, vyną ar 

šampaną, niekada jų negeria – 61,2 proc. 

mokinių. Niekada stipriųjų gėrimų prisipažino, 

kad negeria 81,6 proc. mokinių, kasdien sakėsi 

juos geriantys 2,6 proc. mokinių. 

Silpnus alkoholinius gėrimus kasdien gėrė 

3 proc. moksleivių, kelis kartus per mėnesį – 37 

proc., niekada jų negėrė 49,7 proc. mokinių (17 

pav.). 

 

 
17 pav. Kaip dažnai vartoja silpnus alkoholinius 

gėrimus (proc.) 

 

Nė vieno karto kanapių (arba „žolės“) per 

visą savo gyvenimą nerūkė 91,9 proc. Klaipėdos 

rajono mokinių, 1 kartą tai daryti bandė 4,7 

proc., kelis kartus – 2,7 proc. mokinių. 8 vaikai 

(0,7 proc.) rūkė 20 ir daugiau kartų (18 pav.). 

 

 
18 pav. Kanapės (arba “žolės”) rūkymas (proc.) 

 

Uostydamas klijus, tirpiklius ar kitas 

panašias medžiagas per visą savo gyvenimą 1 

kartą svaiginosi 4,4 proc. mokinių, kelis kartus 

– 2,1 proc., 20 ir daugiau kartų – 1 proc. vaikų.  

 

Eismo sauga 

2009 m. vaikų saugumo keliuose situacija 

buvo prasta – nors visoje šalyje eismo įvykiuose 

žuvusiųjų skaičius, palyginti su 2008 m., 

sumažėjo 26 proc., vaikų žuvo 9 proc. daugiau. 

Todėl būtina skirti didesnį dėmesį vaikų 

saugumui keliuose. Tose Europos šalyse, 

kuriose eismo įvykių statistika yra geriausia, 

lemiamą vaidmenį vaidina žmonių 

pilietiškumas, eismo kultūra, požiūris į pačią 

eismo saugą ir visuomenės, ypač vaikų,  

švietimas, kaip reikia saugiai elgtis keliuose. 

Saugos diržais važiuodami automobiliu 

ant užpakalinės sėdynės visada prisitvirtino tik 

40,1 proc. Klaipėdos rajono mokinių, kartais tai 

darė 36,7 proc., niekada – 22,5 proc. moksleivių 

(19 pav.). 

 

 
19 pav. Kaip dažnai prisitvirtina saugos diržais 

važiuojant automobiliu ant užpakalinės sėdynės (proc.) 

 

Eidami neapšviesta gatve ar keliu tamsiu 

paros metu šviesos atšvaitus visada naudojo 
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ketvirtadalis, kartais – 39,7 proc., niekada – 

32,1 proc. mokinių (20 pav.). 

 

 
20 pav. Atšvaitų naudojimas tamsiu paros metu (proc.) 

 
Burnos higiena 

Pasaulio patirtis rodo, kad dantų ligų 

paplitimą galima ne tik sumažinti, bet ir jo 

išvengti. Burnos higiena ir dantų švara padeda 

išsaugoti sveikus dantis. Tačiau, kaip rodo 

moksliniai tyrimai, daugelis vaikų nereguliariai 

valo dantis arba jų visai nevalo. Odontologai 

rekomenduoja valyti dantis mažiausiai du kartus 

per dieną. 

Klaipėdos rajone kiek daugiau nei pusė 

mokinių dantis šepetėliu ir pasta valė kelis 

kartus per dieną, trečdalis mokinių juos valė tik 

vieną kartą dienoje, 12,8 proc. mokinių dantis 

valėsi ne kiekvieną dieną, o 1 proc. jų nevalė 

visai (21 pav.). 

 

 
21 pav. Kaip dažnai mokiniai valosi dantis (proc.) 

 

Psichinė sveikata 

Patyčios yra vienas iš pagrindinių 

veiksnių, smarkiai žalojančių vaikų psichikos 

sveikatą ir trukdančių saugiai jaustis mokykloje, 

namuose, gatvėje. 

48,8 proc. Klaipėdos rajono mokinių 

nurodė, kad mokyklose patiria iš kitų patyčias, 

(iš kurių 15,8 proc. – bent kartą per savaitę) (22 

pav.). 

 

 
22 pav. Kaip dažnai mokiniai patyrė patyčias (proc.) 

 
50,8 proc. mokinių prisipažino, kad 

mokyklose tyčiojosi iš kitų (23 pav.). 

 

 
23 pav. Kaip dažnai mergaitės ir berniukai tyčiojosi iš 

kitų (proc.) 

 

30,7 proc. apklaustų Klaipėdos rajono 

mokinių buvo kilę minčių arba bent jau buvo 

galvoję apie savižudybę (24 pav.). 

 

 
24 pav. Pagalvojusių apie savižudybę  

berniukų ir mergaičių dalis (proc.) 

 

Kai labai sunku, 65,5 proc. mokinių 

nurodė, kad pagalbos kreiptųsi į tėvus, 36,5 

proc. – į draugus, 17,0 proc. – į brolius, seseris. 

Tik 2,7 proc. mokinių sunkiais atvejais kreiptųsi 

į mokytojus ir 1,3 proc. guostis eitų pas 

psichologą ar socialinį darbuotoją (25 pav.). 
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25 pav. Mokinių kreipimasis pagalbos iškilus 

sunkumams (proc.) 

 

 

3.  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

GYVENSENA 

 

Mokslininkai, tyrinėjantys vaikų sveikatą, 

pastaraisiais metais pastebi, kad šalyje mažėja 

geros sveikatos vaikų, o daugėja turinčių įvairių 

sveikatos sutrikimų ir sergančių lėtinėmis 

ligomis. Įvairių ligų rizikos veiksniai nustatomi 

vis jaunesnio amžiaus vaikams. Dauguma 

rizikos veiksnių yra susiję su gyvenimo būdu, 

įpročiais, kurie formuojasi vaikystėje ir 

paauglystėje. Vaikai gyvensenos sampratą 

pradeda kurti jau ankstyvojoje vaikystėje, 

bendraudami su jiems artimais žmonėmis. 

Profilaktika, pradėta vaikams ir paaugliams, yra 

perspektyviausia priemonė mažinti gyventojų 

sergamumą, mirtingumą ir nedarbingumą. 

2009 m. sausio-kovo mėn. Klaipėdos 

rajone buvo atliktas ikimokyklinio amžiaus 

vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas. Atlikus 

tyrimą ir išanalizavus ikimokyklinio amžiaus 

vaikų gyvensenos įpročius, leidžia tikslingai 

organizuoti profilaktiką, kuri pradėta vykdyti 

vaikams ir paaugliams, yra perspektyviausia 

priemonė mažinti gyventojų sergamumą, 

mirtingumą ir nedarbingumą nuo aterosklerozės, 

išeminės širdies ligos, taip pat daugybės kitų 

lėtinių neinfekcinių ligų, pvz., vėžio, insulto, 

cukrinio diabeto, lėtinių kvėpavimo sistemos 

ligų, dantų ėduonies ir pan. Svarbu, kad lėtinių 

neinfekcinių ligų rizikos veiksnių stebėsena ir 

profilaktika būtų pradėta dar iki vaikui 

pradedant lankyti mokyklą. 

Tyrime dalyvavo 13 Klaipėdos rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Iš viso buvo 

apklausti 635 3–7 metų amžiaus vaikų tėveliai 

(52 proc. berniukų ir 48 proc. mergaičių tėvų).  

 

 

Fizinis aktyvumas 

Pastaruoju metu visame pasaulyje 

pastebimas mažėjantis vaikų fizinis aktyvumas. 

2009 m. atlikto tyrimo duomenimis, ne 

daugiau kaip 30 min. per dieną pėščiomis lauke 

vaikščiojo 38,9 proc. vaikų, daugiau kaip 

valandą – 26,2 proc. vaikų (26 pav.).  

 

 
26 pav. Vaikų pasiskirstymas, pagal tai, kiek minučių 

vidutiniškai per dieną vaikšto pėsčiomis lauke (proc.) 

 

Kasdien laisvalaikiu mankštinosi kas 

trečias vaikas, 2 ir daugiau kartų – 38,7 proc., 

niekada nesimankštino 14,3 proc. ikimokyklinio 

amžiaus vaikų (27 pav.). 

 

 
27 pav. Kaip dažnai vaikai laisvalaikiu mankštinasi arba 

sportuoja (proc.) 

 

Lietuvoje 2007 m. atlikto tarptautinio 

šeimų gyvensenos tyrimo duomenimis, apie 

pusės ikimokyklinukų fizinis aktyvumas yra 

nepakankamas, t.y. jie iš viso nesimankština 

(41,4 proc.) ar mankštinasi retai (12,5 proc.). 

 

Mityba 

Tinkamas maistas yra būtinas vaiko 

augimui, vystymuisi, gerai sveikatai, fiziniam 

aktyvumui palaikyti. Labai svarbu nuo pat 

mažens formuoti sveikos mitybos įpročius. 

Kasdien pusryčiavo 93,1 proc. Klaipėdos 

rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų (28 pav.).  
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28 pav. Kaip dažnai vaikai pusryčiauja (proc.) 

 
          Ikimokyklinio amžiaus vaikai dažniau 

valgė pusryčius negu mokyklinio amžiaus 

vaikai (29 pav.) 

  

 
29 pav. Kaip dažnai ikimokyklinio ir mokyklinio 

amžiaus vaikai pusryčiauja (proc.) 
 

Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus 

vaikai nepakankamai vartojo daržovių. Kasdien 

daržoves valgė 37,1 proc., 1-2 kartus per savaitę 

– 22 proc. vaikų (30 pav.). 

 

 
30 pav. Kaip dažnai vaikai valgo daržoves (proc.) 

 

Lietuvoje 2007 m. atlikto tarptautinio 

šeimų gyvensenos tyrimo duomenimis, bent 

kartą per dieną šviežių daržovių valgė du 

trečdaliai ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

 

Vaisius ar uogas kasdien valgė 31,9 proc., 

1-2 kartus per savaitę – 21,8 proc. Klaipėdos 

rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų (31 pav.). 

 

 
31 pav. Kaip dažnai vaikai valgo vaisius, uogas (proc.) 

 
Saldumynus kasdien valgė ketvirtadalis 

vaikų, tik 1-2 kartus per savaitę juos valgė 29,1 

proc. vaikų (32 pav.). 

 

 
32 pav. Kaip dažnai vaikai valgo saldumynus (proc.) 

 
Kelis kartus per mėnesį kokakolą ir kitus 

gazuotus saldžius gėrimus gėrė beveik pusė 

vaikų, kasdien juos gėrė 1,7 proc. vaikų, 35,4 

proc. visai jų nevartojo (33 pav.). 

 

 
33 pav. Kaip dažnai geria kokakolą ir kitus saldžius 

gėrimus (proc.) 

 
3 ir daugiau stiklinių pieno per savaitę 

išgėrė pusė Klaipėdos rajono ikimokyklinio 
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amžiaus vaikų. Pieno negėrė 12,8 proc. vaikų 

(34 pav.). 

 

 
34 pav. Kiek vidutiniškai stiklinių pieno vaikai išgeria 

per savaitę (proc.) 

 

Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus 

vaikų tėvai dažniausiai vaiko maisto gaminimui 

naudojo augalinį aliejų (86,7 proc.). 

22 proc. tėvų dar papildomai dėjo cukraus 

į vaikui paruoštą maistą. 

 
Pagal 2009 m. atliktus matavimus, 1,6 

proc. Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus 

vaikų turėjo antsvorio, 91,9 proc. vaikų turėjo 

normalų kūno svorį.   

Lietuvos mokslininkai  (Dailidienė, 2000; 

Zaborskis ir kt., 2001) nustatė, kad 6 proc.  

ikimokyklinukų turi antsvorio. 

 

Eismo sauga 

72,4 proc. tėvų nurodė, kad veždami vaiką 

automobiliu visada naudoja specialias vaikiškas 

saugos kėdutes ir saugos diržus, niekada 

nenaudoja – 8,9 proc. tėvų (35 pav.).  

 

 
35 pav. Kaip dažnai tėvai naudoja specialias vaikiškas 

saugos kėdutes ir saugos diržus (proc.) 

 

Eidami neapšviesta gatve ar keliu tamsiu 

paros metu šviesos atšvaitus visada naudojo 

daugiau negu pusė vaikų, niekada – 15,7 proc. 

ikimokyklinio amžiaus vaikų (36 pav.). 

 

 
36 pav. Atšvaitų naudojimas tamsiu paros metu (proc.) 

 
Burnos higiena 

Tik 35,8 proc. vaikų dantis šepetėliu ir 

dantų pasta valė kelis kartus per dieną, beveik 

pusė (47,8 proc.) valė tik vieną kartą per dieną. 

15,3 proc. vaikų dantis valėsi ne kiekvieną 

dieną, o 1,1 proc. jų nevalė visai (37 pav.). 

 

 
37 pav. Kaip dažnai vaikai valosi dantis (proc.) 

 

Kauno medicinos universiteto Burnos 

priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos 

atliktos apklausos duomenimis, 2 kartus per 

dieną dantis valo 39 proc. vaikų, 1 kartą per 

dieną – 46,5 proc., niekada – 0,5 proc. 
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IV. APLINKA 

 

2009 m. Klaipėdos rajone buvo 3 

stebimos ir nuolat kontroliuojamos maudyklos 

(Minijos upė ties Gargždais, Minijos upė ties 

Priekule, Gargždų karjeras). Maudyklų mėginių, 

viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų 

vandens kokybės mikrobiologinių analičių 

vertes, 2009 m. nebuvo. 

2009 m. Klaipėdos rajone pagrindiniai 

geriamojo vandens tiekėjai buvo UAB 

„Klaipėdos rajono vandenys“ ir AB „Klaipėdos 

vanduo“, buvo eksploatuojama 61 vandenvietė. 

Geriamasis vanduo buvo tiekiamas 29 219 

gyventojų, iš jų 14 671 gyventojui geriamąjį 

vandenį tiekė AB „Klaipėdos vanduo“ ir 14 548 

gyventojams – UAB „Klaipėdos rajono 

vandenys“. Klaipėdos rajono gyventojams per 

parą iš viso  buvo tiekiama vandens 4 279,9 m³. 

Iš jų 2 469 m³ vandens teko Gargždų miesto 

vandens vartotojams. 

2009 m. tiekiamas geriamasis vanduo 

atitiko visus reikalavimus Balsėnų, Kuodžių, 

Pėžaičių, Rokų, Vėžaičių, Gargždų miesto 

vandenvietėse. 

Pagal pateiktas vandenviečių geriamojo 

vandens programinės priežiūros 2009 m. 

ataskaitas Klaipėdos rajone vandenviečių 

tiekiamame geriamajame vandenyje buvo 

viršijamos fluorido, amonio, geležies ir 

mangano leistinos vertės. Fluorido leidžiama 

vertė viršijama 10 vandenviečių: Kalnuvėnų – 

3,79; Plikių – 3,28; Girkalių – 3,24; Kretingalės 

– 2,095; Aukštkiemių – 1,88; Agluonėnų – 1,86; 

Kvietinių – 1,86; Kalotės – 1,68; Trušelių – 

1,68; Šlikių – 1,65. Leidžiama fluorido 

koncentracija – 1,5 mg/l. Geriamajame 

vandenyje fluoras yra beskonis, bekvapis, 

bespalvis ir nesudaro jokių drumzlių, t. y. 

vartotojas jo nemato ir nejaučia. Tačiau 

didesnės fluoridų koncentracijos gali sukelti 

dantų ar kaulų fluorozę. 

2009 m. Klaipėdos rajone 

eksploatuojamose vandenvietėse amonio 

leidžiama vertė buvo viršijama 48 

vandenvietėse. Bendrosios geležies leidžiama 

vertė viršijama 39 vandenvietėse, didžiausios 

geležies koncentracijos nustatytos (µg/l): 

Judrėnų – 3560; Girininkų – 2920; Kairių – 

2870; Rudgalvių – 2870; Jakų – 2650; Auksoro 

– 2290; Tilvikų – 2110; Žadeikių – 1840; 

Pleškučių – 1800. Leidžiama geležies 

koncentracija – 200 µg/l. Mangano leidžiama 

vertė viršijama 10 vandenviečių. Bendroji 

geležis, amonis ir manganas žmonių sveikatai 

neigiamo poveikio neturi, tačiau turi tiesioginės 

įtakos geriamo vandens organoleptinėms 

savybėms – skoniui, kvapui, spalvai. 

2009 m. Klaipėdos rajono vandentiekių 

vandenyje mikrobinė tarša nustatyta nebuvo. 

Klaipėdos rajone 2009 m. paimto ir 

sunaudoto vandens kiekis buvo mažesnis nei 

prieš tai metais (1 pav.). Požeminis vanduo 

sudarė 83,4 proc. viso sunaudoto vandens 

Klaipėdos rajone 2009 m. 

 

 
1 pav. Paimta ir sunaudota vandens Klaipėdos rajone 

tūkst. m
3   

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Lietuvoje 2009 m. daugiausiai vandens 

buvo sunaudota energetikos reikmėms, 

Klaipėdos apskrityje daugiausiai ūkio ir buities 

reikmėms, rajone – pramonės reikmėms (982 

tūkst. m
3
).  

2009 m., palyginus su 2005 m., visoje 

Lietuvoje, apskrityje ir rajone ūkio ir buities 

reikmėms sunaudoto vandens kiekis mažėjo, o 

rajone sumažėjo net 2,4 kartus (2 pav.). 

 

 
2 pav. Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos 

rajone sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms 

tūkst. m
3  

  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Susidariusių nuotekų kiekis Lietuvoje 

didėjo, o Klaipėdos apskrityje 2009 m., 
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palyginti su 2007 m., nuotekų sumažėjo beveik 

dvigubai. Klaipėdos rajone 2009 m., lyginant su 

2006 m., ūkio, buities ir gamybos nuotekų, 

išleistų į paviršinius vandenis, kiekis padidėjo 

22,6 proc. (3 pav.). Klaipėdos apskrityje 2009 

m. buvo išleista 47,2 proc. visų šalies užterštų ir 

neišvalytų nuotekų. Rajone užterštų be išvalymo 

nuotekų 2005─2009 m. išleista nebuvo.     
 

 
3 pav. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į 

paviršinius vandenis Klaipėdos rajone  tūkst. m
3 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

  

Bendras į atmosferą išmetamų teršalų 

kiekis šalyje šiek tiek mažėjo, 2009 m., 

palyginti su 2008 m., išmetamų teršalų kiekis 

sumažėjo 9,4 proc. (4 pav.). 
 

 
4 pav. Bendras teršalų išmetimas į atmosferą iš 

stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje, Klaipėdos 

apskrityje ir Klaipėdos rajone  tonomis 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam 

gyventojui, rajone 2006─2009 m. buvo 

mažesnis nei šalyje ir apskrityje (5 pav.).  
 

 
5 pav. Išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam 

gyventojui Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos 

rajone, kg 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Šalyje, Klaipėdos apskrityje ir rajone 

mažėjant išmestų teršalų kiekiui, tenkančiam 

vienam gyventojui, taip pat mažėjo ir teršalų 

kiekis, tenkantis vienam kvadratiniam 

kilometrui (6 pav.). 
 

 
6 pav. Išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam 

kvadratiniam kilometrui Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje 

ir Klaipėdos rajone, kg 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

  

Didžiausią išmestų šalyje teršalų dalį – 

94,5 procento – sudarė dujinės ir skystosios 

medžiagos (60,9 tūkst. t). Iš skystųjų ir dujinių 

teršalų didžiausią kiekį sudarė anglies 

monoksidas – 27,9 proc., sieros dvideginis – 

27,2 proc., lakūs organiniai junginiai – 26,9 

proc., azoto oksidai – 16,2 procento. 

Rajone taip pat didžiausią išmestų teršalų 

dalį – 96,3 procento – sudarė skystos ir dujinės 

medžiagos (0,6 tūkst. t.), iš kurių didžiausią 

kiekį sudarė anglies monoksidas – 41,9 proc., 

lakūs organiniai junginiai – 40,9 proc., azoto 

oksidai – 14,5 proc., sieros dvideginis – 0,1 

procento (7 pav.).  

 

 
7 pav. 2009 m. išmestų skystųjų ir dujinių teršalų dalis 

Lietuvoje ir Klaipėdos rajono savivaldybėje (proc.) 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

 

 



45 

 

V. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

IŠTEKLIAI 

 

1. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

ĮSTAIGŲ VEIKLA 

 

Vartojamos sąvokos 

Atvykęs į stacionarą pacientas (hospitalizacija) 

– tai paciento paguldymas į stacionarinio 

gydymo įstaigą (skyrių) paprastai ne mažiau 

kaip 24 valandoms. 

Gulėjimo stacionare laikas – tai kalendorinių 

dienų skaičius nuo paciento atvykimo į ligoninę 

iki jo išrašymo. Atvykimo ir išvykimo dienos 

skaičiuojamos kaip viena diena. 

Letalumas – mirusiųjų per tam tikrą laikotarpį 

skaičius iš tam tikro atitinkama liga sirgusių 

ligonių skaičiaus. 

Lovos apyvartos rodiklis parodo, kiek 

vidutiniškai vienoje stacionaro lovoje gulėjo 

ligonių per metus. 

Lovos funkcionavimo rodiklis – parodo, kiek 

dienų per metus stacionaro lova buvo užimta. 

Stacionarinės pagalbos apimties 

(hospitalizacijos) rodiklis – tai atvykusių į 

stacionarą pacientų skaičius per metus, tenkantis 

1000-čiui gyventojų. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulatorinių pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigų veikla 

 

 
                    
                    Privačios įstaigos, sudariusios sutartis su TLK 

 

Galimybių studija, 2004 m. 
 

1 pav. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių įstaigų pasiskirstymas Klaipėdos rajono 

teritorijoje 
 

2009 m. ambulatorines paslaugas Klaipėdos 

rajone teikė: 

Viešosios įstaigos: 

1. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų 

pirminės sveikatos priežiūros centras; 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras; 

3. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras; 

4. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Kretingalės ambulatorija: 

 

Privačios (sudariusios sutartis su TLK) 

įstaigos: 

1. IĮ R. Dirginčienės bendrosios praktikos 

gydytojo kabinetas, Endriejavas, Gėlių g. 24-12; 

2. UAB „Juritmas“, Endriejavas, Liepų g. 1. 
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Stacionarines paslaugas Klaipėdos rajone 

teikia: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 

Plikių palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. 

2. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų 

ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos 

skyrius. 

3. VšĮ „Gyvenimo gija“ (privati sudariusi sutartį 

su TLK), Priekulėje. 

 

2009 m., palyginti su 2008 m., šalies 

gydymo įstaigose gydytojų skaičius sumažėjo 

(175 gydytojais) ir 2009 metų pabaigoje 10 

tūkst. gyventojų teko 39,7 gydytojai. Toliau 

persikvalifikuojant vidaus ligų ir vaikų ligų 

gydytojams į šeimos gydytojus, didėjo šeimos 

gydytojų skaičius (šalyje 2009 m., palyginti su 

2008 m., padaugėjo 16 šeimos gydytojų) ir 

mažėjo vidaus ir vaikų gydytojų skaičius. Kitų 

specialybių gydytojų skaičius išliko panašus. 

Klaipėdos rajone 2009 m. pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigose iš viso dirbo 24 

šeimos gydytojai (23,25 etato), du vidaus ligų 

gydytojai (2 etato), šeši vaikų ligų gydytojai 

(5,5 etato), du chirurgai (1,25 etato), du 

akušeriai-ginekologai (1,5 etato). 10 tūkst. 

rajono gyventojų teko 4,6 šeimos gydytojai. 

Mažiausiai gyventojų vienam šeimos gydytojo 

etatui teko Kretingalės ambulatorijai (1176 

gyv.), o daugiausiai – Priekulės PSPC (1970 

gyv.).   

Vidutinis apsilankymų pas gydytoją 

skaičius vienam gyventojui per metus priklauso 

nuo įvairių veiksnių: gyventojų sergamumo, 

gyventojų požiūrio į sveikatą, ambulatorinių 

įstaigų darbo organizavimo ir kt.  

Klaipėdos rajone 2009 m. pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigose iš viso buvo 

užregistruoti 202 441 gyventojų apsilankymai 

pas šeimos gydytojus ir jų komandos gydytojus. 

Didžiausia dalis visų apsilankymų (68 proc.) 

buvo užregistruoti Gargždų PSPC (2 pav.). 

 

 
2 pav. Apsilankymų pas šeimos gydytojus ir jų 

komandos gydytojus Klaipėdos rajono sav. pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigose per 2009 m. dalis (proc.) 

pagal gydymo įstaigas 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigos 

 

Klaipėdos rajono pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigose dirbantys šeimos gydytojai 

2009 m. į namus buvo apsilankę 9219 kartų. 

Daugiausiai į namus vykdavo Priekulės ir 

Gargždų PSPC gydytojai (atitinkamai 39,2 ir 

38,8 proc. apsilankymų nuo visų Klaipėdos 

rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose 

dirbančių šeimos gydytojų apsilankimų).  
Pastaraisiais metais šalyje nuolat mažėjo 

slaugytojų skaičius. 2009 m. jų sumažėjo 618 ir 

10 tūkst. gyventojų teko 73 slaugytojai. 
 Klaipėdos rajono pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigose 2009 m. dirbo 72 

bendruomenės (70,75 etato) ir 28 kiti 

slaugytojai (32,25 etato) bei 5 akušeriai (3,25 

etato). 10 tūkst. rajono gyventojų teko 20,2 

slaugytojai. Rajono pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigose pas slaugytojas buvo 

apsilankyta 146 915 kartų, dažniausiai Gargždų 

PSPC – 82,9 proc. visų apsilankymų - ir UAB 

„Juritmas“ – 7,5 proc. visų apsilankymų. Į 

namus slaugytojai lankėsi 22571 kartą. 

Daugiausiai apsilankymų tenka Gargždų PSPC 

– 56,2 proc. – ir Priekulės PSPC – 22,6 proc. 

Pas neįgaliuosius pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigų slaugytojai per 2009 m. apsilankė 4254 

kartus.  

Pagal atstumą nuo pirminės sveikatos 

priežiūros centro iki tolimiausios gyvenvietės, 

toliausiai rajone nutolusios Priekulės PSPC, 

Plikių ambulatorija,  R. Dirginčienės BPG ir 

UAB „Juritmas“ – 25 km, Gargždų ŠMK – 22 

km. 
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Odontologinės paslaugos, apmokamos PSDF 

biudžeto lėšomis 

 

 
 

Galimybių studija, 2004 m. 
 

3 pav. Odontologijos paslaugas teikiančių įstaigų ir 

padalinių pasiskirstymas Klaipėdos rajono teritorijoje 

 

 

2009 m. odontologines paslaugas Klaipėdos 

rajone teikė: 

Viešosios įstaigos: 

1. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų 

pirminės sveikatos priežiūros centro: 

1.1. Gargždų šeimos medicinos klinikos 

Odontologijos skyrius; 

1.2. Agluonėnų ambulatorija; 

1.3. Veiviržėnų ambulatorija; 

1.4. Vėžaičių ambulatorija. 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras. 
 

3. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro: 

3.1. Paupių skyrius; 

3.2. Plikių ambulatorija. 
 

4. Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga 

Kretingalės ambulatorija. 
 

Privačios (sudariusios sutartis su TLK) 

įstaigos: 

1. IĮ R. Dirginčienės bendrosios praktikos 

gydytojo kabinetas; 

2. UAB „Juritmas“. 
 

Dantų protezavimo paslaugas (pagal sutartį 

su TLK) 2009 m. teikė: 

1. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų 

pirminės sveikatos priežiūros centro Gargždų 

šeimos medicinos klinikos Odontologijos 

skyrius; 

2. L. Paulauskienės stomatologijos kabinetas. 

 

Šalyje odontologų skaičius 2009 m. 

padidėjo (121 odontologu) ir 10 tūkst. gyventojų 

teko 7,2 odontologai.  

Rajone 2009 m. odontologo paslaugas 

teikė 19 odontologų (14,25 etatai). 10 tūkst. 

rajono gyventojų teko 3,6 odontologai. Pas 

odontologus rajono pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigose 2009 m. buvo apsilankyta 

23174 kartus. Didžiausią apsilankymų dalį 

sudarė suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos. 

 

 
4 pav. Apsilankymų pas odontologus rajone dalis pagal 

apsilankymo priežastį 2009 m. 
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigos 

 

Klaipėdos rajone 2009 m. pas odontologus 

apsilankę vaikai sudarė 38 proc. nuo visų 

apsilankiusiųjų.  

 

 
5 pav. Suaugusiųjų ir vaikų apsilankymų pas 

odontologus rajone dalis 2009 m. 
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigos 
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Gargždų PSPC Psichikos sveikatos 

centro veikla 

Gargždų PSPC Psichikos sveikatos centre 

2009 m. dirbo 9 darbuotojai, 8 etatai. Šiame 

centre buvo apsilankyta 8002 kartus. Vienam 

gydytojui teko 2001 apsilankymas. 

 

Antrinė sveikatos priežiūra  

Šalyje 2009 m., palyginti su 2008 m., lovų 

skaičius ligoninėse sumažėjo 203 lovomis ir 10 

tūkst. gyventojų teko 81,6 lovos. Per 

pastaruosius devynerius metus sumažėjo lovų 

vidaus ligų, akušerijos-ginekologijos, 

psichiatrijos, tuberkuliozės skyriuose, o slaugai 

ir reabilitacijai skirtų lovų skaičius gerokai 

padidėjo. 

Klaipėdos rajone 2009 metų baigoje 

Gargždų ligoninėje buvo 90 lovų, iš kurių 45 

vidaus ligų, po 20 vaikų ligų ir chirurgijos 

(suaugusiųjų) lovų bei 5 reanimacijos – 

intensyvios terapijos lovos. Iš viso ligoninėje 

dirbo 24 gydytojai.  

2009 m. Gargždų ligoninėje buvo 

hospitalizuoti 70,05 ligoniai 1000 gyventojų, 

šalyje – 237,5 ligoniai 1000 gyventojų. 

Didžiausias hospitalizacijos rodiklis pagal 

vidaus ligų lovų grupę – 25,8 ligoniai 1000 gyv. 

– o mažiausias – pagal reanimacijos-intensyvios 

terapijos lovų grupę – 7,4 ligoniai 1000 gyv. 

Gargždų ligoninėje 2009 m. vidutinė 

gulėjimo trukmė buvo trumpesnė nei šalyje – 

6,52 dienomis. Lietuvoje vidutinė gulėjimo 

trukmė 2009 m. sutrumpėjo nuo 11,2 2000 m. 

iki 8,9 dienų. 

 

 
6 pav. Vidutinė Klaipėdos rajono gyventojų gulėjimo 

trukmė stacionare (dienomis) pagal lovų grupes 

Klaipėdos rajono savivaldybės  
Gargždų ligoninėje 2009 m. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų 

ligoninė 

 

Stacionarinis letalumas Gargždų 

ligoninėje 2009 m. buvo lygus 1,2. Didžiausias 

stacionarinio letalumo rodiklis buvo pagal 

reanimacijos-intensyvios terapijos lovų grupę – 

5,7. Pagal vaikų ligų lovų grupę šis rodiklis 

buvo lygus nuliui, pagal chirurgijos – 0,16, 

pagal vidaus ligų – 1,5. 

Remiantis vien tik stacionaro letalumo 

rodikliu vertinti gydymo kokybės negalima, nes 

letalumo rodiklis priklauso ne tik nuo 

diagnostikos ir gydymo kokybės stacionare, bet 

ir nuo pacientų sudėties, hospitalizacijos 

savalaikiškumo.  

Klaipėdos rajone 2008 m. buvo atliktos 

1234 operacijos (2007 m. – 1408), iš kurių 158 

vaikams iki 15 m. amžiaus. Daugiausiai buvo 

atlikta odos ir poodinio audinio operacijų (66,9 

proc. visų operacijų).  

Gargždų ligoninėje 2009 m. buvo 

apsilankyta 67408 kartai ir suteiktos 40282 

konsultacijos. Daugiausiai apsilankymų ir 

konsultacijų užfiksuota pas chirurgus ir 

otorinolaringologus. 

 

Greitosios medicinos pagalbos veiklos 

rodikliai  
2009 m. Klaipėdos rajone greitąją 

medicinos pagalbą teikė Klaipėdos greitosios 

medicinos pagalbos stotis ir Gargždų PSPC. 

2009 m. rajono gyventojai greitąją medicinos 

pagalbą kvietėsi 7845 kartus. 89,5 proc. visų 

iškvietimų teko Gargždų PSPC, 10,5 proc. – 

Klaipėdos GMP stočiai. Vidutiniškai  per parą 

greitoji medicinos pagalba buvo iškviesta 22 

kartus. Pagalba suteikta 7666 kartus. Gargždų 

PSPC hospitalizavo 66,2 proc. vežtų į ligoninę 

gyventojų, Klaipėdos GMP – 57,3 proc.  

2009 m. buvo užfiksuoti 127 biologinių 

mirčių atvejai ir 4 klinikinių mirčių atvejai.  

Į Gargždų PSPC greitosios medicinos 

pagalbą dažniausiai kreiptasi dėl ūmių 

susirgimų ir būklių (73 proc. visų atvejų). 

Medicinos pagalba suteikta 6906 asmenų. 

Vaikai sudarė 10 proc. nuo visos suteiktos 

pagalbos.  
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7 pav. Gargždų PSPC suteiktos greitosios medicininės 

pagalbos struktūra 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras 

 

 

2. VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA 

  

Klaipėdos rajone 2009 m. dirbo 11 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų  

(10,5 etato). Iš visų 10,5 specialistų  etatų 7,5 – 

yra mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai, likusieji trys etatai – Klaipėdos 

rajono visuomenės sveikatos biure dirbantys 

visuomenės sveikatos specialistai. 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras per 2009 m. 

organizavo 22 akcijas, dvi konferencijas, 234 

seminarus–diskusijas, tris konkursus, parengė ir 

publikavo 23 straipsnius, parengė 15 leidinių 

(33257 tiražai), atliko 8 tyrimus, suteikė 1519 

konsultacijų bendrojo lavinimo įstaigų 

bendruomenei ir rajono gyventojams.  
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VI. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

FINANSAVIMAS 

 

Vienas iš svarbiausių visuomenės 

sveikatinimo veiklos veiksnių yra tam skiriamų 

lėšų kiekis. 

Sveikatos priežiūrai Lietuvoje 2004-2008 

m. laikotarpiu buvo skiriama vis daugiau lėšų, 

tačiau 2009 m. sumažėjo 6,3 proc. Išlaidos 

sveikatai 2009 m. sudarė 7,6 proc. bendrojo 

vidaus produkto. Didžioji einamųjų sveikatos 

priežiūros išlaidų dalis kasmet tenka gydymo 

paslaugoms ir medicinos prekėms 

ambulatoriniams ligoniams (2009 m. 

atitinkamai 48,1 ir 29,6 proc.).  

Nors ligų prevencija ekonominiu požiūriu 

yra svarbi tuo, kad yra pigesnė nei ligų 

gydymas, tačiau kaip bebūtų gaila, mažiausia 

sveikatos priežiūros išlaidų dalis tenka būtent 

prevencijai ir visuomenės sveikatos priežiūrai, 

tačiau dėl šalies sveikatos sistemos ypatumų 

dalis prevencijos ir visuomenės sveikatos 

priežiūros išlaidų atskirai neapskaitomos, jos 

patenka į gydymo paslaugų išlaidas. Be to, dalis 

šalies sveikatos sistemai priskiriamų 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

(maisto, higienos ir geriamojo vandens 

kontrolės, aplinkos sveikata ir kt.) pagal 

Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką 

priskiriamos su sveikata susijusioms funkcijoms 

ir neįskaičiuojamos į bendrąsias sveikatos 

priežiūros išlaidas. Prevencijai ir visuomenės 

sveikatos priežiūrai 2006 m. buvo skirta 1,3, 

2007 m. – 1,9, 2008 m. – 1,2, 2009 – 1,1 proc. 

visų einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų 

(atitinkamai 60,9, 107,5, 86,8 ir 78,4 mln. litų). 

 

 
2 pav. Prevencijai ir visuomenės sveikatos 

priežiūrai skirtų visų einamųjų sveikatos priežiūros 

išlaidų dalis šalyje (proc.) 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2009 m. 73,4 procentai bendrųjų šalies 

sveikatos priežiūros išlaidų buvo finansuojama 

valdžios sektoriaus, privačiam sektoriui teko 

26,6 procentai išlaidų. Iš viso vieno šalies 

gyventojo sveikatos priežiūrai 2009 m. buvo 

išleista vidutiniškai 2069 litai, iš jų valdžios 

sektoriaus išlaidos sudarė 1519,2, o privataus 

sektoriaus – 549,8 litus. 

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto 

išlaidos sveikatos apsaugai 2009 m., lyginant su 

2008 m., sumažėjo 7,3 proc. 

   

 
2 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto išlaidos 

sveikatos apsaugai  tūkst. litų 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiajai programai 2009 m. buvo 

skirta 89 140 Lt. 
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STEBĖSENOS 2007-2011 M. PROGRAMOS 

2009 M. ATASKAITOS APIBENDRINIMAS 

 
1. Klaipėdos rajone gyventojų skaičius ir 

tankis didėjo. Pagal vidutinį gyventojų 

amžių, Klaipėdos rajono gyventojai 

buvo jaunesni už šalies ir Klaipėdos 

apskrities gyventojus. 

2. Gimstamumas rajone didėjo, gimdė vis 

vyresnio amžiaus moterys. Natūralus 

gyventojų prieaugis Klaipėdos rajone 

gerėjo.  

3. Klaipėdos rajone gyventojų mirtingumas 

nuo 2006 m. mažėjo. Vyrų mirtingumo 

rodiklis du kartus didesnis nei moterų. 

4. 2001 m. LR gyventojų surašymo 

duomenimis, Klaipėdos rajone aukštąjį 

išsilavinimą turinčių gyventojų dalis 

buvo mažesnė nei bendrai šalyje ir 

Klaipėdos apskrityje. 

5. 2009 m. Klaipėdos rajone pagrindinės 

gyventojų mirties priežastys buvo 

kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai 

navikai, išorinės mirties priežastys, 

kvėpavimo sistemos ligos ir virškinimo 

sistemos ligos. 

6. Rajone 2009 m., lyginant su 2008, 

mirtingumas nuo kraujotakos sistemos 

ligų ir piktybinių navikų padidėjo. 

Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl 

piktybinių navikų 2009 m. buvo 

trachėjos, bronchų, plaučių ir skrandžio 

piktybiniai navikai, moterų – krūties ir 

storosios žarnos piktybiniai navikai.  

7. Rajone mirtingumas dėl išorinių 

priežasčių nuo 2007 m. mažėjo ir buvo 

mažesnis nei šalyje ir Klaipėdos 

apskrityje.  

8. 2009 m. rajone gyventojų sergamumas, 

2006-2009 m. laikotarpiu, buvo 

mažiausias ir išliko mažesnis nei šalyje. 

Moterų užregistruotas sergamumas ir 

bendras sergamumas didesnis nei vyrų.  

9. Klaipėdos rajone, taip pat ir šalyje, 

gyventojai dažniausiai sirgo šiomis 

ligomis: kvėpavimo sistemos, 

kraujotakos sistemos,  jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų sistemos, 

urogenitalinės sistemos ligomis ir akių 

ligomis.  

10. Klaipėdos rajono gyventojų, sergančių 

lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų 

ligomis, buvo daugiau nei šalyje, tačiau 

rajone buvo pastebimas sergančiųjų šia 

liga skaičiaus nežymus mažėjimas.  

11. Bendras sergamumas kraujotakos 

sistemos ligomis šalyje ir Klaipėdos 

rajone didėjo. 

12. Klaipėdos rajone vis dar neraminantis 

tuberkuliozės paplitimas: nors 2009 m. 

sergamumas tuberkulioze Klaipėdos 

rajone nežymiai sumažėjo, bet vis tiek 

viršijo Lietuvos sergamumo rodiklius. 

13. Klaipėdos rajono gyventojų sergamumas 

psichikos ligomis 2009 m. išaugo net 71 

proc., tačiau išliko mažesnis nei šalyje. 

14. Rajone sergamumo diabetu rodikliai 

mažesni nei šalyje. 

15. Klaipėdos rajone ir šalyje 2009 m., 

lyginant su 2008 m., naujų sergamumo 

atvejų virškinimo sistemos ligomis 

sumažėjo, tačiau Klaipėdos rajone jų 

buvo daugiau nei šalyje. 

16. Iš visos Klaipėdos apskrities, Klaipėdos 

rajone sergančių piktybiniais navikais 

gyventojų dalis buvo pati mažiausia, 

tačiau gyventojų sergamumas šia liga 

rajone, taip pat ir visoje šalyje, didėjo. 

2009 m. pagal lokalizaciją vyrams 

dažniausiai buvo užregistruoti priešinės 

liaukos piktybiniai navikai, moterims – 

krūties piktybiniai navikai. 

17. Klaipėdos rajone 2009 m., lyginant su 

2006 m., vaikų iki 17 m. amžiaus 

ligotumas ir sergamumas išaugo ir buvo 

didesnis nei Klaipėdos apskrityje ir 

šalyje.  

18. Dažniausiai vaikai sirgo kvėpavimo 

sistemos ligomis.  

19. Rajone daugėjo vaikų, sergančių akių 

ligomis, skaičius, o sergančių odos ir 

poodžio ligomis, virškinimo sistemos 

ligomis vaikų rajone buvo daugiau nei 

šalyje. Vaikų sergamumas infekcinėmis 

ir parazitinėmis ligomis rajone buvo 

didesnis nei šalyje. 

20. 2009 m. rajone, lyginant su 2008 m., 

sumažėjo vaikų, sergančių jungiamojo 

audinio ligomis. Rajone vaikų, kuriems 

užregistruojamos traumos, buvo mažiau 

nei šalyje.  
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21. 2009 m. sveikatą pasitikrino 96,9 proc. 

Klaipėdos rajono moksleivių ir tai buvo 

didžiausias pasitikrinusiųjų procentas 

nuo 2005 m. 2009 m. mokyklose 

užregistruotas vaikų sergamumas buvo 

didžiausias 2001-2009 m. laikotarpiu 

(922,51 atvejai 1000-iui vaikų).  

22. Nuo 2004 iki 2009 metų Klaipėdos 

rajone kasmet daugėjo mokinių, turinčių 

regos sutrikimų. Per penkerius metus 

tokių mokinių skaičius išaugo 91 proc. 

23. Klaipėdos rajone 2009 m. mokinių, 

turinčių laikysenos sutrikimų, dalis buvo 

mažiausia nuo 2002 metų: šių sutrikimų 

turėjo 65 iš 1000-čio moksleivių. 

24. 2009 m. užregistruotas mokinių 

sergamumas virškinimo ir nervų 

sistemos ligomis buvo didžiausias 2006-

2009 m. laikotarpiu.  

25. Rajone, kaip ir visoje šalyje, 2008 m. 

bent iš dalies maitinamas krūtimi iki 3 

mėn. amžiaus buvo kas antras vienų 

metų sulaukęs vaikas. 

26. Klaipėdos rajone vaikų, paskiepytų 

pagal skiepijimų kalendorių, dalis nuo 

2004 iki 2009 m. kasmet mažėjo. 

27. Rajone 2009 m. buvo užregistruota 

viena nauja profesinė liga.  

28. Rajone nuo 2007 m. daugiausia darbingo 

amžiaus asmenų pripažinti neįgaliaisiais 

dėl jungiamojo audinio ir skeleto-

raumenų sistemos ligų bei kraujotakos 

sistemos ligų. Kaip ir Lietuvoje, 

Klaipėdos rajone beveik kas trečiam, 

neįgaliam vaikui iki 18 metų amžiaus, 

neįgalumas nustatytas dėl psichikos ir 

elgesio sutrikimų. 

29. 2007 m. atlikto tyrimo duomenimis, 

rajono gyventojai šviežias daržoves, 

vaisius ir uogas bei žuvį valgė dažniau 

nei šalies gyventojai. Rajone buvo 

mažiau ir antsvorio turinčių, ir nutukusių 

vyrų bei moterų nei Lietuvoje. 

Važiuodami automobiliu priekinėje 

sėdynėje rajono gyventojai saugos diržus 

segėjo rečiau nei šalies, tačiau šviesos 

atšvaitus naudojo du kartus dažniau. Bet 

kokį alkoholinį gėrimą kasdien vartojo 

du su puse karto daugiau rajono nei 

šalies gyventojų. Rajone asmenys savo 

gyvenimo kokybę vertino geriau nei 

šalies gyventojai.  

30. 2008 m. atlikto tyrimo duomenimis, 

kasdien pusryčiaujančių mokyklinio 

amžiaus vaikų buvo mažiau negu 

ikimokyklinio amžiaus vaikų. Kasdien 

vaisių ir daržovių valgė apie 

ketvirtadalis Klaipėdos rajono mokinių. 

Apklausos duomenimis, kasdien rūkė 

8,6 proc. mokinių. Rajone rūkančių 

mokinių buvo mažiau nei šalyje. 

Mokiniai kasdien daugiau vartojo 

silpnus alkoholinius gėrimus negu alų, 

vyną, šampaną ir kitus stiprius 

alkoholinius gėrimus. Trečdalis mokinių 

tamsiu paros metu nenaudojo šviesos 

atšvaitų. Pusė apklaustųjų mokinių 

nurodė, kad patiria patyčias ir pusė 

apklaustųjų patys tyčiojosi. Trečdalis 

mokinių atsakė, kad buvo pagalvoję apie 

savižudybę.  

31. 2009 m. atlikto tyrimo duomenimis, 

trečdalio ikimokyklinukų fizinis 

aktyvumas nėra pakankamas. Vaikai 

vartojo nepakankamai daržovių ir vaisių. 

Tėvai nepakankamai rūpinosi savo vaikų 

saugumu važiuojant automobiliu. Beveik 

pusė ikimokyklinio amžiaus vaikų 

vaikščiojant tamsiu paros metu visai 

nenaudojo atšvaitų arba juos naudojo tik 

kartais. Ikimokyklinukų burnos higiena 

nėra gera. Daugiau kaip kartą per dieną 

dantis valėsi tik trečdalis vaikų ir kuo jie 

jaunesnio amžiaus, tuo tą darė rečiau. 

 


