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ĮVADAS 

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena – savivaldybių lygiu savivaldybių teritorijose 

vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. Stebėsena siekiama gauti išsamią informaciją apie 

visuomenės sveikatos būklę savivaldybės teritorijoje bei planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės 

sveikatos prevencijos priemones, sveikatos politiką, parodyti įgyvendinamų programų rezultatus.  

Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. sistemingai vykdo Klaipėdos 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma remiantis Rietavo savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-290. Juo patvirtinta 2009─2011 metų Rietavo 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos įgyvendinimo planas.  

Programos tikslas – sukurti nuolatinę Rietavo 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.  

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 Skuodo rajono 

savivaldybės suaugusių gyventojų, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių sveikatą; 

5. Užtikrinti tinkamą apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų teikimą Skuodo 

rajono savivaldybės administracijai, kitoms valstybinėms, savivaldybių suinteresuotoms 

institucijoms bei visuomenei. 

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, Telšių apskrities ir kitų savivaldybių rodikliais ir stebima jų kitimo tendencija.  
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1. BENDROJI DALIS 
 

1.1. Demografinė, socialinė – ekonominė būklė 
 

1.1.1. Gyventojai 

 

Rietavo savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, bendras gyventojų skaičius kasmet vis mažėja. 

Lietuvoje, Telšių apskrityje miesto gyventojų buvo didesnė negu kaimo. 2011 metų pradžioje Rietavo 

miesto gyventojai sudarė 38,9 proc. visų savivaldybės gyventojų (3724 gyv.). Likusius 61,1 proc. 

sudarė asmenys, gyvenantys kaimo vietovėse (5859 gyv.). 

Šalyje, Telšių apskrityje ir Rietavo savivaldybėje moterų gyvena daugiau nei vyrų: 2011 m. 

pradžioje šalyje 1000-iui vyrų teko 1151 moteris, apskrityje 1000-iui vyrų teko 1123 moterys, Rietavo 

savivaldybėje – 1071 moteris (327 moterimis gyveno daugiau nei vyrų) (žr. 1 lent.). 

 

1 lentelė. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Rietavo savivaldybėje  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Iš viso 10208 10085 9946 9837 9583 

Moterys  5337 5251 5150 5082 4955 

Vyrai 4871 4834 4796 4755 4628 

Miestas 3884 3843 3830 3826 3724 

Kaimas 6324 6242 6116 6011 5859 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Pagal vidutinį gyventojų amžių, Rietavo savivaldybės gyventojai yra vyresni už Telšių apskrities 

gyventojus ir jaunesni už šalies gyventojus. Vidutinis gyventojų amžius 2011 m. pradžioje šalyje buvo 

39,8 metai, apskrityje – 38,5, Rietavo savivaldybėje – 39,1 metai.  

2011 m. pradžioje šalyje vaikų (0-17 m.) buvo mažiau nei pagyvenusių žmonių (atitinkamai 18,8 

ir 21,6 proc. visų šalies gyv.), Telšių apskrityje vaikų ir pagyvenusių žmonių santykis buvo 20,9 ir 20,1 

proc. Rietavo savivaldybėje vaikų dalis buvo mažesnė nei pagyvenusių žmonių (20,3 ir 22,2 proc.) (žr. 

priede, 1 pav.).  

Rietavo savivaldybėje daugėja išvykusiųjų ir šis skaičius viršija atvykusiųjų skaičių gyventi į 

Rietavo savivaldybę. 2010 m., palyginti su 2009 m., Rietavo savivaldybės neto migracija (atvykusiųjų 

ir išvykusiųjų skirtumas) išaugo tris kartus (2009 m. buvo -69, 2010 m. - -195).  

 

1.1.2. Gimstamumas 

 

2010 m., palyginti su 2008 m., Rietavo savivaldybėje gimstamumas sumažėjo nuo 11,4 iki 8,6 

gimimusiųjų 1000 gyv., tačiau 2011 m. jis išaugo iki 10,6 gimusiųjų 1000 gyv. (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Gimstamumas Lietuvoje, Telšių apskrityje ir Rietavo savivaldybėje 1000 gyv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (2011 m. - išankstiniai duomenys) 
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Vidutinis gyvų gimusių vaikų, kuriuos moteris pagimdytų per reproduktyvų savo gyvenimo 

laikotarpį, skaičius Rietavo savivaldybėje 2010 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo (nuo 1,49 iki 1,26 

gimusiųjų 1000 atitinkamo amžiaus (15-49 m.) moterų) ir taip pat buvo mažesnis nei Telšių apskrityje 

(1,59 gimusieji) ir šalyje (1,55 gimusieji).  

2010 m. gimstamumas Rietavo mieste (5,6 gimusieji 1000 gyv.) buvo mažesnis negu kaimuose 

(10,6 gimusieji 1000 gyv.). Palyginti su 2009 m., gimusiųjų mieste sumažėjo (8,9), o kaimo vietovėse 

– padaugėjo (9,9).  

Rietavo savivaldybėje 2009 m. vidutinis gimdančių moterų amžius buvo 29 metai, 2010 m. 

sutrumpėjo iki 28,2 metų (šalyje pailgėjo nuo 28,6 m. iki 28,9 m., Telšių apskrityje - nuo 28,1 m. iki 

28,3 m.).  

Rietavo savivaldybėje natūralus gyventojų prieaugis 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo nuo 

-59 iki -26 (padaugėjo gyvų gimusių ir sumažėjo mirusių gyventojų) (žr. 2 lent.).  

 

2 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis Rietavo savivaldybėje 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Gimusieji 109 114 94 84 102 

Mirusieji 154 139 134 143 128 

Natūralus gyv. prieaugis -45 -25 -40 -59 -26 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, (2011 m. - išankstiniai duomenys) 

 

 

1.1.3. Mirtingumas 

 

Rietavo savivaldybėje mirtingumo rodiklis 2010 m., palyginti su 2009 m., išaugo nuo 13,6 iki 

14,7 atvejų 1000 gyv. Nors 2011 m. mirtingumas krito nuo 14,7 iki 13,4 mirčių 1000 gyv., tačiau vis 

dar viršijo šalies (12,6 mirusieji 1000 gyv.) ir Telšių apskrities rodiklius (12,2 mirusieji 1000 gyv.) (žr. 

2 pav.).  

 
2 pav. Mirtingumas Lietuvoje, Telšių apskrityje ir Rietavo  savivaldybėje 1000 gyv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, (2011 m. - išankstiniai duomenys) 

 

 

2010 m. Rietavo savivaldybėje standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis buvo dvigubai didesnis 

nei moterų (atitinkamai 14,1 ir 6,4 atvejai 1000 gyv.).  

Mirusių kūdikių Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų mažėja (atitinkamai nuo 5,9 iki 4,3 

mirusiųjų 1000 gyvų gimusiųjų). Rietavo savivaldybėje 2009 ir 2010 m. nemirė nei vienas kūdikis.  

2010 m. pagal mirties priežasčių pasiskirstymą, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys ir 

kvėpavimo sistemos ligos Rietavo savivaldybėje sudarė didesnę procentinę dalį negu šalyje (žr. 3 

pav.). 
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3 pav. Mirčių pasiskirstymas pagal priežastis 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų dažniausiai mirė vyresnio 

nei 65 m. amžiaus gyventojai. Dėl išorinių mirties priežasčių daugiau mirties atvejų buvo 18-44 m. 

amžiaus gyventojams. Rietavo savivaldybėje 2010 m. vaikų iki 17 m. amžiaus mirties atvejai 

užregistruoti dėl išorinių priežasčių (žr. 3 lent.).  

 

3 lentelė. Mirtingumas pagal priežastis ir amžių 100 000 gyv. Rietavo savivaldybėje 2010 m. 

 0-17 m. 18-44 m. 45-64 m. 65+ m. 

Infekcinės ligos 0 0 44,6 0 

Kvėpavimo sist. ligos 0 0 44,6 399,5 

Virškinimo sist. ligos 0 0 133,9 171,2 

Išorinės mirties priežastys 49,8 242,6 89,3 114,2 

Piktybiniai navikai 0 0 312,4 1426,9 

Kraujotakos sistemos ligos 0 161,7 133,9 3767,1 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

1.1.4. Gyventojų užimtumas 

 

Nuo 2008 m. iki 2010 m. šalyje, Telšių apskrityje ir Rietavo savivaldybėje intensyviai didėjo 

nedarbo lygis, tačiau 2011 m. vidutinis metinis nedarbo lygis krito (žr. 4 pav.).  

 
 

4 pav. Vidutinis metinis nedarbo lygis Lietuvoje, Telšių apskrityje ir Rietavo savivaldybėje (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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1.2. Gyventojų sveikatos būklė 
 

Rietavo savivaldybėje 2010 m. vaikų (0-17 m.) ir suaugusiųjų nuo 18 m. amžiaus bendras 

sergamumas, užregistruotas ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, buvo mažesnis nei 2009 m. 

Vaikų ir suaugusiųjų bendras sergamumas neviršijo Lietuvos ir Telšių apskrities rodiklių (žr. 5 pav.). 

 
5 pav. Vaikų ir suaugusiųjų bendras sergamumas 1000 gyv. 2010 m.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2010 m. Rietavo savivaldybėje užregistruotų susirgimų kraujotakos sistemos, jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų sistemos, virškinimo sistemos, nervų sistemos ligomis procentinė dalis nuo 

visų susirgimų buvo didesnė nei šalies (žr. 6 pav.). Svarbu paminėti, kad savivaldybės bendro 

sergamumo rodikliai psichikos ir elgesio sutrikimais taip pat aukštesni už Lietuvos rodiklius, tačiau 

šios sveikatos problemos Rietavo savivaldybėje nėra dominuojančios. 

 
6 pav. Bendro sergamumo atvejų pasiskirstymas pagal ligas 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybės gyventojų suaugusiųjų ir vaikų sergamumo rodikliai 2010 m., palyginti su 

2009 m., sumažėjo. Vaikų sergamumas Rietavo savivaldybėje buvo mažesnis nei šalyje ir Telšių 

apskrityje, o suaugusiųjų sergamumas viršijo šalies rodiklį (žr. 7 pav.). 
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7  pav. Vaikų ir suaugusiųjų sergamumas 1000 gyv. 2010 m.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2010 m. Rietavo gyventojų naujų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos, virškinimo 

sistemos, kraujotakos sistemos ligų atvejų buvo daugiau nei šalyje (žr. 8 pav.). Nors 2010 m. Rietavo 

savivaldybėje daugiausia iš visų užregistruotų ligų buvo kraujotakos sistemos, tačiau naujų ligų atvejų 

struktūroje kraujotakos sistemos ligos užėmė tik dešimtą vietą (sudarė 3,6 proc. visų naujų susirgimų). 

 
8 pav. Sergamumo atvejų pasiskirstymas  pagal ligas 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

2010 m. Rietavo savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis, piktybiniais navikais, jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų sistemos, urogenitalinės sistemos, virškinimo sistemos, nervų sistemos 

ligomis dažniausiai sirgo vyresnio nei 65 metų amžiaus gyventojai. Vaikų pagrindinė susirgimų 

priežastis – kvėpavimo sistemos ligos, akių ligos, odos ir poodžio ligos, infekcinės ir parazitinės ligos. 

Traumas ir kitus išorinių priežasčių padarinius daugiausiai patyrė 18-44 metų amžiaus Rietavo 

savivaldybės gyventojai (žr. 4 lent.). 
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4 lentelė. Sergančių Rietavo savivaldybės gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas  
 Iš viso 0-17 m. 18-44 m. 45-64 m. 65+ m. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 20,6 28 18,9 17,4 20 

Odos ir poodžio ligos 54 81,9 53,1 40,2 41,7 

Nervų sist. ligos 99,4 23 75,8 141,1 184 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 73,8 74,9 82,2 72,3 57,1 

Virškinimo sist. ligos 93 84,9 58,8 115,2 146,9 

Akių ligos 92,5 134,3 52,8 89,3 133,1 

Urogenitalinės sist. ligos 89 29 74,4 123,2 145,1 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 127,8 67,4 89,8 184,8 205,1 

Kraujotakos sist. ligos 187,7 31 58 251,8 561,1 

Kvėpavimo sist. ligos 183,3 337,5 138,3 129,9 171,4 

Piktybiniai navikai 14,1 0 3,2 15,2 52 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

2010 m. ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose profilaktiniam sveikatos patikrinimui iš 

viso apsilankė 80,3 proc. (2009 m. – 80,6 proc.)  vaikų iki 17 m. amžiaus. Vaikų profilaktinių 

tikrinimų metu didelis dėmesys kreipiamas į vaikų kalbos vystymąsi, regos ir klausos aštrumą, atramos 

ir judamojo aparato būklę, lytinį ir fizinį brendimą. Profilaktinių tikrinimų metu dažniausiai vaikams 

buvo nustatomi regėjimo sutrikimai. Vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, 2007-2010 m. laikotarpiu vis 

daugėjo (žr. 5 lent.). 

 
5 lentelė. Vaikų (0-17 m.), sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius Rietavo savivaldybėje 

   2007 2008 2009 2010 

abs. sk. proc. abs. sk. proc. abs. sk. proc. abs. sk. proc. 

Regos sutrikimai 179 8,7 189 9,8 225 12,7 235 14,2 

Klausos defektai 2 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,2 

Skoliozė 60 2,9 67 3,5 34 1,9 69 4,2 

Deformuojančios 

dorsopatijos 

6 0,3 4 0,2 6 0,3 9 0,5 

Nenormali laikysena 120 5,8 85 4,4 65 3,7 56 3,4 

Kalbos sutrikimai - - - - - - - - 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 
 

1.3. Aplinka 
 

2010 m. paimto ir sunaudoto vandens kiekis Rietavo savivaldybėje buvo didesnis nei prieš tai 

metais. Paimta vandens buvo 146 tūkst. m
3
, sunaudota – 128 tūkst. m

3
. (žr. 9 pav.). Požeminis vanduo 

sudarė 100 proc. viso sunaudoto vandens Rietavo savivaldybėje 2010 m. 

Lietuvoje 2010 m. daugiausiai vandens buvo sunaudota energetikos reikmėms, Telšių apskrityje 

– ūkio ir buities reikmėms. Rietavo savivaldybėje vanduo naudojamas ūkio ir buities reikmėms (2009 

m.- 88 tūkst. m
3
, 2010 m. - 96 tūkst. m

3
) ir energetikos reikmėms (2009 m. – 2 tūkst. m

3
, 2010 m. - 5 

tūkst. m
3
). 
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9 pav. Paimta ir sunaudota vandens Rietavo savivaldybėje 2010 m. (tūkst. m

3
) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

 

 

Susidariusių ūkio, buities ir gamybos nuotekų kiekis Rietavo savivaldybėje, kaip ir Telšių 

apskrityje, 2010 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo (Telšių apskrityje nuo 12245 iki 11990 tūkst. m
3
, 

Rietavo savivaldybėje nuo 271 iki 228 tūkst. m
3
). Telšių apskrityje ir Rietavo savivaldybėje 2010 m., 

kaip ir 2009 m., užterštų be išvalymo nuotekų išleista nebuvo.     

 

Bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis šalyje, Telšių apskrityje ir Rietavo savivaldybėje 

2010 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo. Teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, Rietavo 

savivaldybėje 2006-2010 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei apskrityje, bet didesnis nei šalyje (2010 m. 

Rietavo savivaldybės vienam gyventojui teko 26,7 kg teršalų, Telšių apskrities – 156,6 kg, šalies – 

19,4 kg). Didžiausią išmestų šalyje teršalų dalį – 94,6 proc. – sudarė dujinės ir skystosios medžiagos 

(60,5 tūkst. t). 2010 m. Rietavo savivaldybėje taip pat didžiausią išmestų teršalų dalį – 86,6 proc. – 

sudarė skystos ir dujinės medžiagos (224,3 t.): anglies monoksidas – 60,5 proc., azoto oksidas – 20,5 

proc., sieros dvideginis – 15,8 proc. (žr. 10 pav.).  

 

 
10 pav. Išmestų skystųjų ir dujinių teršalų dalis Lietuvoje ir Rietavo savivaldybėje (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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1.4. Sveikatos priežiūros ištekliai ir veikla 

 
2010 m., palyginti su 2009 m., šalies gydymo įstaigose gydytojų skaičius nežymiai padidėjo (25 

gydytojais). 2010 metų pabaigoje 10 000 Lietuvos gyventojų teko 40,7 gydytojai, Rietavo 

savivaldybės – 7,3 gydytojai (žr. 11 pav.). 

 
11  pav. Gydytojų skaičius 10 000 gyv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Rietavo savivaldybėje 2010 m. pirminės sveikatos priežiūros įstaigose iš viso dirbo 6 šeimos 

gydytojai, 1 vidaus ligų gydytojas.  

Vienas Rietavo savivaldybės gyventojas pas gydytoją 2010 m. apsilankė 3,2 kartus (Lietuvoje – 

6,9 karto, Telšių apskrityje  - 5,8 kartus). Rietavo savivaldybėje per 2010 m. pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigose iš viso buvo užregistruoti 31,5 tūkst. gyventojų apsilankymų. 

Rietavo savivaldybėje greitąją medicinos pagalbą teikia 5 slaugytojos. Per 2010 m. 1593 

savivaldybės gyventojams buvo suteikta greitoji medicinos pagalba. 

 
12 pav. Suteiktos greitosios medicinos paslaugos 1000 gyv. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

 

 

 

   



12 

 

2. SPECIALIOJI DALIS 

 

Specialiojoje dalyje analizuojamos Rietavo savivaldybei būdingos specifinės sveikatos 

problemos. Šioje dalyje smulkiau išnagrinėta mirties priežasčių struktūra Rietavo savivaldybėje, taip 

pat pateikiama informacija apie sveikatos problemas bei sergančių asmenų rodiklius.  

 

2.1. Vidutinė gyvenimo trukmė 
 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra vienas iš sudėtingiausių pagal vertinimą rodiklių. Tai 

rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus 

žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus 

grupėje liks nepakitęs. 

2006-2010 m. laikotarpyje, Rietavo savivaldybėje gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė (VGT) 

buvo kintanti. 2010 m., palyginti su 2009 m., VGT sumažėjo nuo 72,45 iki 71,31 ir buvo mažesnė 

negu Lietuvos, Klaipėdos ir Skuodo rajonų gyventojų VGT (žr. 13 pav.). 

 

 
 

 

13 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo  sav. gyventojų VGT 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybės gyventojų VGT penkių (2006-2010) metų vidurkis yra trumpesnis negu 

šalies, Klaipėdos ir Skuodo rajonų. Moterų VGT ilgesnė nei vyrų 11,78 m. (žr. 14 pav.). 

 
 

14 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo raj. ir Rietavo sav. gyventojų VGT penkių metų (2006-2010) vidurkis 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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2.2. Valstybinės profilaktikos programos 
 

Valstybinių profilaktikos programų įgyvendinimas priklauso ne tik nuo asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbo, o ypač nuo asmens noro ir iniciatyvos rūpintis savo sveikata. 2007–2011 m. 

Rietavo savivaldybėje aktyviausiai buvo vykdoma vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programa, tačiau per paskutiniuosius dvejus metus sumažėjo vaikų, kuriems dantys buvo dengiami 

silantais. 2011 m. padaugėjo vyrų, pasitikrinusių dėl priešinės liaukos vėžio. Vangiausiai buvo 

vykdytos dėl krūties ir gimdos kaklelio vėžio patikros programos (žr. 15 pav.).  

 
15 pav. Valstybinių programų įgyvendinimas (proc. nuo visos reikiamos amžiaus grupės) 

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

2.3. Išsamesnė mirties ir sveikatos būklės statistika 
 

Bendrojoje dalyje aptarto mirtingumo statistika parodė, kad Rietavo savivaldybėje, kaip ir visoje 

Lietuvoje, dominuoja trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai 

navikai ir išorinės mirties priežastys (žr. priede, 2-8 pav.).  

Lyginant paskutiniuosius dvejus metus (2009 ir 2010 m.), mirtingumo nuo kraujotakos sistemos 

ligų rodiklis išaugo nuo 707,7 iki 772,4 atvejo 100 000 gyv. 2010 m., palyginti su 2009 m., 

mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis išaugo nuo 303,3 iki 329,6 atvejų 100 000 gyv. Mirtingumo 

situacija dėl išorinių priežasčių yra kintanti – 2008 m. buvo 219,7 mirties atvejai 100 000 gyv., 2009 

m. – 131,4 atv., 2010 m. – 144,2 atv. Lyginant su 2009 m., 2010 m. mirtingumo dėl kvėpavimo 

sistemos ligų rodiklis išaugo nuo 60,7 iki 82,4 atvejų 100 000 gyv. Nuo 2005 m., 2010 m. mirtingumo 

rodiklis dėl virškinimo sistemos ligų sumažėjo dvigubai (2005 m. – 125,3 atv. 100 000 gyv., 2009 m. – 

80,9 atv., 2010 m. – 61,8 atv.) (žr. 16 pav.).  

 
16 pav. Mirtingumas  pagal ligas Rietavo savivaldybėje 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 67,2 proc. visų mirusių moterų ir 39,5 proc. visų mirusių 

vyrų. Piktybiniai navikai užėmė antrąją vietą moterų ir vyrų mirties priežasčių struktūroje (17,9 proc. 

visų mirusių moterų ir 26,3 proc. visų mirusių vyrų). Moterų ir vyrų mirties priežasčių struktūra 

išsiskyrė tuo, kad vyrų mirties priežasčių struktūroje trečiąją vietą užėmė išorinės mirties priežastys 

(17,1 proc. visų mirusių vyrų), o moterų – virškinimo ir kvėpavimo sistemų ligos (po 3 proc. visų 

mirusių moterų). Vyrų mirties priežasčių struktūros ketvirtoje vietoje yra kvėpavimo sistemos ligos 

(7,9 proc. visų mirusių vyrų) (žr. 17 pav.). 

 
17 pav. Mirties priežasčių struktūra pagal lytį Rietavo savivaldybėje 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Rietavo savivaldybėje 2010 m. dėl kraujotakos sistemos ligų mirė kas antras mirusysis: 

dažniausiai nuo išeminių širdies ligų, cerebrovaskulinių ligų (žr. 18 pav.).  

 
 

18 pav. Mirtingumas pagal kraujotakos sist. ligas Rietavo savivaldybėje 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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2010 m. dėl piktybinių navikų Rietavo savivaldybėje mirė kas ketvirtas mirusysis. Lietuvoje 

pagal didžiausius mirtingumo rodiklius dėl piktybinių navikų Rietavo savivaldybė yra penktoje vietoje. 

Dažniausia mirties priežastis – skrandžio ir gerklų, trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniai navikai (žr. 

19 pav.). 

 
19  pav. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją Rietavo savivaldybėje 2010 m.  

(proc. nuo mirčių dėl piktybinių navikų) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2010 m. piktybiniai navikai Rietavo savivaldybėje buvo 3 kartus dažnesnė vyrų nei moterų 

mirties priežastis (atitinkamai standartizuoti rodikliai – 381,4 ir 119,8 atvejai 100 000 gyv.). 

Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2007-2010 m. laikotarpiu buvo kvėpavimo 

takų piktybiniai navikai. 2010 m. padaugėjo mirčių dėl skrandžio ir priešinės liaukos piktybinių 

navikų. 2010 m. pagrindinė moterų mirties priežastis dėl piktybinių navikų buvo krūties piktybiniai 

navikai (žr. 20 ir 21 pav.).  

 
20 pav. Vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal lokalizaciją Rietavo savivaldybėje 100 000 vyr. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 



 
21 pav. Moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal lokalizaciją Rietavo savivaldybėje  100 000 mot. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Rietavo savivaldybėje dėl išorinių priežasčių mirė kas dešimtas mirusysis. 2010 m. vyrų 

standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių mirties priežasčių buvo 12 kartų didesnis negu moterų 

(atitinkamai 255,8 vyrai 100 000 gyv., 21,5 moterys 100 000 gyv.). Pagrindinė gyventojų išorinės 

mirties priežastis buvo tyčiniai susižalojimai (savižudybės) (žr. 22 pav.).  

 
 22  pav. Mirčių pasiskirstymas  pagal išorines mirties priežastis Rietavo savivaldybėje 100 000 gyv. 2010 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Tyčinių susižalojimų Rietavo savivaldybėje 2009 m., palyginti su 2008 m., sumažėjo. 2010 m. 

savižudybių skaičius stabilizavosi, tačiau vis dar viršijo šalies ir Telšių apskrities rodiklius (žr. 23 

pav.). 2010 m. visi prieš save pakėlę ranką buvo vyrai. Daugiausiai nusižudė 18-44 m. amžiaus 

gyventojai. 53 mirties atvejai teko 100 000 miesto gyventojų ir 67,4 – 100 000 kaimo gyventojų.  
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23 pav. Gyventojų standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Lyginant Rietavo savivaldybę su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis, Rietavo savivaldybės 

gyventojų standartizuotas mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų, piktybinių navikų,  išorinių 

mirties priežasčių, infekcinių ligų 2010 m. buvo didžiausias Telšių apskrityje. (žr. 6 lent.). 

Rietavo savivaldybėje viena iš pagrindinių infekcinių ligų, dėl kurios miršta gyventojai, yra 

tuberkuliozė (mirtingumo rodiklis yra didžiausias Telšių apskrityje ir viršija šalies rodiklį) (žr. priede, 

3 pav.). 

 

6 lentelė. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis ir savivaldybes 100 000 gyv., 2010 m.  
 Rietavo sav. Plungės raj. sav. Mažeikių raj. sav. Telšių raj. sav. 

Iš viso 1005,6 871,7 933,1 878,2 

Kraujotakos sist. ligos 470,1 435,6 512 454,6 

Piktybiniai navikai 233,5 166,1 164,9 160,3 

Išorinės mirties priežastys 140,8 99,6 76,6 134,7 

Virškinimo sist. ligos 52,4 48,2 85,8 46,7 

Kvėpavimo sist. ligos 47,5 42,3 35,3 24,6 

Infekcinės ligos 10,8 9,3 10,6 7,6 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Kvėpavimo sistemos ligos mirties priežasčių struktūroje nedominuoja (užima ketvirtą vietą 

mirties priežasčių struktūroje), tačiau jos yra didžiausia sveikatos problema. Nors Rietavo 

savivaldybėje 2010 m., palyginti su 2009 m., sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijomis sumažėjo nuo 145,2 iki 111,9 sergančiųjų 1000 gyv., tačiau sergamumas šiomis sezoninio 

pobūdžio kvėpavimo sistemos ligomis išliko didžiausias, o lėtinės ligos nėra dominuojančios (žr. 24 

pav.).  

 
24 pav. Rietavo sav. gyventojų, sergančių kvėpavimo sistemos ligomis, pasiskirstymas 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 



18 

 

Kraujotakos sistemos ligos dominuoja ne tik mirties priežasčių struktūroje, bet Rietavo 

savivaldybėje taip pat dominuoja bendrasis sergamumas šiomis ligomis, kurios išlieka žmonių lėtinė 

sveikatos problema (atvirkščiai nei kvėpavimo sistemos ligos). Kaip ir visoje šalyje, Rietavo 

savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis dažniau sirgo moterys nei vyrai. Iš kraujotakos sistemos 

ligų labiausiai išsiskiria bendrasis sergamumas ir sergamumas hipertenzinėmis ligomis (žr. 25 pav.). 

 
 25 pav. Sergamumas ir bedras sergamumas pagrindinėmis kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv. 2010 m.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Nors mirtingumas dėl piktybinių navikų Rietavo savivaldybėje didėja, tačiau sergančių 

piktybiniais navikais 2010 m. sumažėjo (žr. priede, 9 pav.). Pagal lokalizaciją vyrams dažniausiai 

užregistruojami priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterims – krūties piktybiniai navikai (žr. 26 ir 

27 pav.).  

 
26 pav. Vyrų, sergančių piktybiniais navikais pagal lokalizaciją, skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
27 pav. Moterų, sergančių piktybiniais navikais pagal lokalizaciją, skaičius  1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 



Telšių apskrityje Rietavo savivaldybė, pagal sergančiųjų asmenų tam tikra liga skaičių, 

neišsiskyrė. Verta pastebėti, kad 2010 m. mirusiųjų Rietavo savivaldybės gyventojų dėl kvėpavimo 

sistemos ligų, piktybinių navikų, išorinių mirties priežasčių, infekcinių ligų skaičius buvo didžiausias 

Telšių apskrityje, tačiau susirgimai šiomis ligomis nebuvo dominuojantys (žr. 7 lent.). 

Rietavo savivaldybės bendro sergamumo kai kuriomis ligomis palyginimas su Lietuvos ir Telšių 

apskrities bendru sergamumu pateiktas priede (žr. priede, 10-23 pav.). 

 

7 lentelė. Sergančiųjų skaičius 1000 gyv. pagal ligas ir savivaldybes 2010 m.  
 Rietavo 

sav. 

Plungės 

raj. sav. 

Mažeikių 

raj. sav. 

Telšių  

raj. sav 

Piktybiniais navikais 14,1 17,2 14,9 20,5 

Infekcinės ir parazitinės ligos 20,6 30,7 54,2 44,5 

Odos ir poodžio ligos 54 60,3 72,1 74,2 

Endokrininės sist. ligos 56,7 71 79,7 49,4 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 73,8 81,7 82,4 81,6 

Virškinimo sist. ligos 93 108,2 95,5 94,8 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 69,9 87,5 68,5 78,7 

Akių ligos 92,5 135,1 92,1 85,1 

Nervų sist. ligos 99,4 125,6 70,8 125,8 

Urogenitalinės sist. ligos 89 112,5 93,3 110,1 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 127,8 150,9 151,2 145,1 

Kraujotakos sistemos ligos 187,7 180,2 165,1 195,6 

Kvėpavimo sist. ligos 183,3 225,6 266,6 232,3 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, šalyje 2010 m., palyginti su 2009 

m., pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais darbingo amžiaus asmenų sumažėjo 31,4 procentais. 

Daugiausia šalyje darbingo amžiaus asmenų pirmą kartą pripažinti neįgaliais dėl kraujotakos sistemos 

ligų (2010 m. - 22,8 proc.).  

Rietavo savivaldybėje 2010 m., palyginti su 2009 m., darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą 

pripažintų neįgaliaisiais, sumažėjo nuo 52 iki 40 asmenų, vaikų - nuo 7 iki 5 asmenų. Daugiausia 

darbingo amžiaus asmenų pripažinti neįgaliaisiais dėl kraujotakos sistemos ligų, 2010 m. jie sudarė 

17,5 proc. (žr. 8 lent.).  

 

8 lentelė. Darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliais, pagal ligas Rietavo 

savivaldybėje (abs. sk.) 

 2007 2008 2009 2010 

Tuberkuliozė 3 4 3 4 

Piktybiniai navikai 5 10 8 6 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 2 2 5 4 

Nervų sist. ligos 4 5 6 4 

Kraujotakos sist. ligos 5 13 10 7 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 16 15 7 5 

Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai 10 5 5 4 

Profesinės ligos ir apsinuodijimai 3 0 0 0 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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2.4. Rietavo savivaldybės suaugusiųjų ir mokinių gyvensena 

 

2009─2011 metų Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 

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

numatyta rinkti gyvensenos rodiklius. Rietavo savivaldybės suaugusiųjų ir mokinių gyvensenos 

rodikliai buvo gauti 2011 m. atlikus tyrimus. 

Vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja lėtinių neinfekcinių ligų paplitimą yra žmonių gyvenimo 

būdas. Galima teigti, kad aukštiems Rietavo savivaldybės gyventojų mirtingumo ir sergamumo 

rodikliams kraujotakos sistemos ligomis, kvėpavimo sistemos ligomis ir piktybiniais navikais įtakos 

turi tokie rizikos veiksniai kaip nemažėjantis rūkymas, alkoholio vartojimas, nepakankama mityba ir 

fizinis aktyvumas (nors fiziškai aktyvių žmonių padaugėjo, tačiau jų dalis nėra didelė).  

 

Fizinis aktyvumas 

Rietavo savivaldybės suaugusiųjų gyvensenos tyrimo duomenimis, kasdien judėjo taip, kad 

suprakaituotų, padažnėtų kvėpavimas, padidėtų pulso dažnis ir kraujospūdis, ne mažiau nei 0,5 val., 

kas septintas-aštuntas suaugęs gyventojas (Lietuvoje 2010 m. atlikto suaugusiųjų gyvensenos tyrimo 

duomenimis – kas penktas).  

2011 m. atlikto Rietavo mokinių gyvensenos tyrimo duomenimis, kasdien sportuojančių mokinių 

buvo 26,9 proc., kelis kartus per savaitę – 46,9 proc. Daugiau kaip vieną valandą per dieną pėsčiomis 

lauke vaikščiojo 68,7 proc. mokinių. 

 

Mityba 

2011 m. tyrimo duomenimis, ruošiant maistą aliejaus naudojo 85 proc. Rietavo savivaldybės 

gyventojų. Kas antras apklaustasis atsakė, kad ant duonos netepa jokių riebalų. Žuvį valgė bent tris 

dienas per savaitę 24,4 proc. gyventojų, mėsą - 30,8 proc. Tyrimo duomenimis, 34,1 proc. Rietavo 

savivaldybės gyventojų šviežias daržoves valgė bent tris dienas per savaitę (Lietuvoje - 55,9 proc.), 

36,9 proc. - kitokias daržoves (Lietuvoje – 30,2 proc.). Mažiausiai tris dienas per savaitę šviežius 

vaisius ir uogas valgė 21,5 proc. gyventojų (Lietuvoje - 39,7 proc.), kitokius vaisius ir uogas – 16,3 

proc. gyventojų (Lietuvoje - 19,5 proc.).  

Rietavo savivaldybėje kasdien pusryčius valgančių mokinių buvo 67,3 proc. Lietuvoje 2010 m. 

atlikto mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvensenos tyrimo rezultatais, kasdien pusryčiaujančių 

buvo 60 proc. berniukų ir 53,3 proc. mergaičių. Kad kasdien valgo daržoves, atsakė 15,5 proc. 

mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 32,4 proc. mokinių. Vaisius ir uogas kasdien valgė 15,1 proc. 

mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 25,8 proc. mokinių. Lietuvos kasdien vaisius/uogas valgo 26,3 proc. 

mokinių, o daržoves – 26,9 proc. mokinių. Kasdien pieno produktus vartojo  30,2 proc. mokinių, 3-5 

kartus per savaitę – 28,7 proc. Rietavo savivaldybės mokinių. Kad juodos duonos niekada nevalgo, 

atsakė 33,1 proc. mokinių, rečiau nei kartą per savaitę – 24,6 proc. mokinių. 

Pagal 2011 m. tyrimo metu atliktus matavimus, 20,5 proc. Rietavo savivaldybės mokinių svoris 

per mažas, 4,5 proc. turi viršsvorio ir 0,7 proc. mokinių yra nutukę. Likusieji 74,3 proc. moksleivių turi 

normalų kūno svorį. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, normalų kūno svorį turi 60,3 proc. mokinių, 

per mažą – 15,4 proc., per didelį – 24,3 proc. 

 

Žalingi įpročiai 

2011 m. Rietavo savivaldybėje atlikto gyventojų gyvensenos tyrimo duomenimis, kad šiuo metu 

rūko prisipažino 65,1 proc. gyventojų (kasdien – 23 proc., retkarčiais – 42,1 proc.) (Lietuvoje 2010 m.  

atlikto tyrimo duomenimis, rūkančiųjų buvo mažiau). 

1-3 kartus per savaitę stiprius alkoholinius gėrimus gėrė kas penktas gyventojas (Lietuvoje – kas 

septintas), alų – kaip ir Lietuvoje - kas ketvirtas. Mažiausiai kartą per savaitę vyno vartojo 17,5 proc. 

(Lietuvoje – 8,3 proc.).  

2011 m. atlikto tyrimo metu, kada nors rūkę prisipažino 53,5 proc. Rietavo savivaldybės 

mokinių. Nustatyta, kad Rietavo savivaldybėje rūkančių kiekvieną dieną, mažiausiai kartą per savaitę 

ir rečiau nei kartą per savaitę buvo 16,1 proc. mokinių (Lietuvoje – 18,6 proc.).  
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2,8 proc. mokinių prisipažino, kad stiprius alkoholinius gėrimus vartoja kasdien ar kelis kartus 

per savaitę, 9,1 proc. - silpnus alkoholinius gėrimus, kad alų, vyną ir šampaną vartoja kasdien ar kelis 

kartus per savaitę atsakė 6,3 proc. mokinių. 

 

Saugus elgesys 

Nedidelė dalis Rietavo savivaldybės gyventojų nešioja atšvaitus tamsiu paros metu eidami 

neapšviesta gatve. 25,5 proc. gyventojų atsakė, kad beveik visada arba kartais naudoja šviesos 

atšvaitus (Lietuvoje – 34,8 proc.).  

Beveik visada arba kartais prisitvirtino saugos diržais, važiuojant ant priekinės sėdynės ar 

vairuojant, 97,1 proc. gyventojų, važiuojant ant užpakalinės sėdynės -  36,1 proc. (Lietuvoje - 59,3 

proc.). 

2011 m. tyrime dalyvavę mokiniai atsakė, kad saugos diržais važiuodami automobiliu ant 

priekinės sėdynės visada prisitvirtina 84,3 proc. mokinių. Važiuodami automobiliu ant užpakalinės 

sėdynės visada prisitvirtino daugiau negu pusė (53,6 proc.) Rietavo savivaldybės mokinių. 63,6 proc. 

Lietuvos mokinių, atsakė, kad visada prisitvirtina saugos diržais važiuojant automobiliu.  

36,4 proc. mokinių atasakė, kad visada naudojo šviesos atšvaitus, eidami neapšviesta gatve ar 

keliu tamsiu paros metu. Lietuvoje visada šviesos atšvaitus naudojo 32,8 proc. mokinių. 

 

Sveikata 

Paklausus Rietavo savivaldybės gyventojų apie dantų valymą, tik 26,6 proc. suaugusiųjų ir 43,1 

proc. mokinių atsakė, kad dantis šepetėliu ir pasta valo kelis kartus per dieną (atitinkamai Lietuvoje – 

47,2 proc. suaugusiųjų ir 49,3 proc. vaikų). 

Tyrimo duomenimis, 32,4 proc. Rietavo savivaldybės gyventojų labai gerai arba gerai vertina 

savo gyvenimo kokybę (Lietuvoje – 34,4 proc.). 

Didžioji dalis mokinių teigiamai vertina savo sveikatą. 79,7 proc. mokinių nurodė manantys, jog 

jų sveikata yra gera arba labai gerai. Lietuvoje gerai savo sveikatą vertino 51 proc. mokinių. 

2011 m. 38,1 proc. Rietavo savivaldybės mokinių nurodė, kad mokyklose patiria iš kitų patyčias 

(Lietuvoje – 54 proc.), kad iš kitų mokinių patys tyčiojosi, prisipažino 42,3 proc. mokinių (Lietuvoje – 

53,6 proc.). 
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APIBENDRINIMAS 

 

Rietavo savivaldybėje gyventojų skaičius kasmet mažėja, 2011 m., palyginti su 2010 m., 

sumažėjo 254 gyventojais (2010 m. - 9837 gyv., 2011 m. – 9583 gyv.). 2011 metų pradžioje Rietavo 

savivaldybės miesto gyventojai sudarė 38,9 proc. visų savivaldybės gyventojų (3724 gyv.), kaimo 

vietovėse – 61,1 proc. visų savivaldybės gyventojų (5859 gyv.). 2011 m. Rietavo savivaldybėje moterų 

gyveno daugiau nei vyrų: 2011 m. pradžioje 1000-iui vyrų teko 1071 moteris (4628 vyrai ir 4955 

moterys). Gimstamumas Rietavo savivaldybėje 2011 m., palyginti su 2010 m., išaugo nuo 8,6 iki 10,6 

gimusiųjų 1000 gyventojų.  

Natūralus gyventojų prieaugis Rietavo savivaldybėje 2010-2011 m. laikotarpiu išaugo – 

padaugėjo gyvų gimusiųjų ir sumažėjo mirusių gyventojų. 

2010 m. Rietavo savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė (toliau – VGT) sumažėjo, ir 

buvo trumpesnė lyginant su Skuodo rajono, Klaipėdos rajono sav. ir Lietuvos gyventojų VGT.  

2011 m. Rietavo savivaldybės gyventojų mirtingumas sumažėjo, tačiau dar viršijo šalies ir Telšių 

apskrities gyventojų, mirtingumo rodiklį. Vyrų standartizuoti mirtingumo rodikliai buvo didesni nei 

moterų. 

2010 m., palyginti su 2009 m., Rietavo savivaldybėje gyventojų bendras sergamumas sumažėjo 

ir išliko mažesnis nei šalyje.  

2010 m. pagrindinės Rietavo savivaldybės gyventojų mirties priežastys buvo kraujotakos 

sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys, o dažniausiai savivaldybės gyventojai 

sirgo kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos bei jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 

ligomis. 

Rietavo savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos yra dažniausia gyventojų 

mirties priežastis. Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis didėja nuo 2008 m., o 

sergamumo – nuo 2006.  

Kita dažniausia gyventojų mirties priežastis yra piktybiniai navikai. Nuo piktybinių navikų 2010 

m. mirė beveik kas ketvirtas mirusysis. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis nuo 2007 metų turi 

tendenciją didėti. Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2010 m. buvo skrandžio 

piktybiniai navikai, moterų – krūties piktybiniai navikai. Sergančių piktybiniais navikais daugėjo nuo 

2007 m., tačiau priešingai nei visoje šalyje, Rietavo savivaldybėje gyventojų, sergančiųjų piktybiniais 

navikais skaičius 2010 m. sumažėjo. Pagal lokalizaciją vyrams dažniausiai užregistruojami priešinės 

liaukos piktybiniai navikai, moterims – krūties piktybiniai navikai.  

Rietavo savivaldybėje mirtingumas dėl išorinių priežasčių nuo 2007 m. iki 2010 m. mažėjo. 

2007-2010 m. pagrindinės gyventojų išorinės mirties priežastys buvo tyčiniai susižalojimai 

(savižudybės) ir transporto įvykiai. 2010 m. vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių 

mirties priežasčių buvo 12 kartų didesnis negu moterų.  

2010 m. Rietavo savivaldybės vaikų (0-17 metų) ir 18-44 metų amžiaus suaugusiųjų pagrindinė 

mirties priežastis buvo išorinės priežastys, 45-64 metų amžiaus gyventojų - piktybiniai navikai, 

vyresnio amžiaus gyventojų (65 m.+) – kraujotakos sistemos ligos.  

2010 m. Rietavo savivaldybės vaikams dažniausiai buvo registruojamos kvėpavimo sistemos 

ligos, šiomis ligomis daugiausia sirgo ir 18-44 metų amžiaus gyventojai, 45 m. ir vyresniame amžiuje 

dominavo kraujotakos sistemos ligos.  

2010 m. Rietavo savivaldybėje išryškėjo šie sveikatos skirtumai tarp vyrų ir moterų: 

- daugiau vyrų nei moterų mirė nuo piktybinių navikų, dėl išorinių priežasčių, kvėpavimo ir 

virškinimo sistemų ligų, o nuo kraujotakos sistemos ligų - daugiau moterų nei vyrų; 

- daugiau vyrų nei moterų sirgo piktybiniais navikais bei patyrė daugiau traumų, o Rietavo 

savivaldybės moterys daugiau sirgo kvėpavimo sistemos, kraujotakos  sistemos, jungiamojo audinio ir 

skeleto raumenų sistemos, virškinimo, nervų sistemų ligomis. 

Rietavo savivaldybės miesto gyventojų mirtingumo nuo pagrindinių mirties priežasčių ir bendro 

sergamumo dėl pagrindinių ligų rodikliai buvo didesni nei kaimo. 
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2011 m. Rietavo savivaldybėje atlikto mokinių ir gyventojų gyvensenos tyrimo duomenimis 

Rietavo savivaldybėje: 

- rūko 16,1 proc. mokinių ir 65,1 proc. suaugusiųjų; 

- 2,8 proc. mokinių kasdien ar kelis kartus per savaitę vartoja stiprius alkoholinius gėrimus, 9,1 

proc. - silpnus alkoholinius gėrimus, 6,3 proc. - alų, vyną ir šampaną; 

- kas vienuoliktas suaugusysis kasdien vartoja bet kokį alkoholinį gėrimą; 

- kas šeštas mokinys ir kas šeštas suaugęs Rietavo savivaldybės gyventojas kasdien valgo 

daržoves, vaisius ir uogas; 

- kasdien sportuoja 26,9 proc. mokinių ir 12,9 proc. saugusiųjų. 
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PRIEDAI 

 

 
1 pav. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes 2011 m. pradžioje (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

 
2 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo infekcinių ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
3 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo tuberkuliozės 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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4 pav.Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
 5 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
6 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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7 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
8 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

 
9 pav. Asmenų, sergančių piktybiniais navikais, skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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10 pav. Gyventojų bendras sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
11 pav. Gyventojų bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
12 pav. Gyventojų bendras sergamumas akių ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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13 pav. Gyventojų bendras sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
14 pav. Gyventojų bendras sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
15 pav. Gyventojų bendras sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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16 pav. Asmenų, sergančių tuberkulioze, skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

 
17 pav. Gyventojų bendras sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
18 pav. Gyventojų bendras sergamumas endokrininės sistemos ligomis skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 



30 

 

 
19 pav. Asmenų, sergančių cukriniu diabetu, skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
 

20 pav. Gyventojų bendras sergamumas nervų sistemos ligomis skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
21 pav. Gyventojų bendras sergamumas virškinimo sistemos ligomis skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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22 pav. Gyventojų bendras sergamumas odos ir poodžio ligomis skaičius 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
  
 

 
23 pav. Gyventojų, kuriems užregistruota trauma ir kiti išorinių priežasčių padariniai, skaičius 1000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras  

  


