
 
 

PRITARTA 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-123 

1 priedas 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 

2015 METŲ ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretinga, 2016 



2 
 

  

Turinys 
ĮVADAS .............................................................................................................................................. 3 

I. BENDROJI DALIS .................................................................................................................... 4 

1.1. 1 tikslas – sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 14 

1.2. 2 tikslas – sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką ....................................... 15 

1.3. 3 tikslas - formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą ......................................................................... 17 

1.5    4 tikslas - Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius .... 18 

II. SPECIALIOJI DALIS ............................................................................................................. 22 

2.1. Prioritetinių sričių identifikavimas ........................................................................................................ 22 

2.2. Sveikos mitybos įpročiai .................................................................................................................. 23 

2.2.1. Kūdikiai, išimtinai žindyti iki 6 mėn. amžiaus ......................................................................... 23 

2.3. Sveikatos sistemos tvarumas ir kokybė................................................................................................24 

2.3.1. Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze...................................................................................25 

2.4. Sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis .................................................................................... 27 

2.4.1. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu ............................................................................................. 27 

2.5. Bendruomenės sveikatos stiprinimo veiklos, susijusios su prioritetinėmis veiklomis .......................... 29 

REKOMENDACIJOS .................................................................................................................... 30 

ŠALTINIAI ...................................................................................................................................... 31 

 

 

  



3 
 

ĮVADAS 
 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, tvarkyti, analizuoti ir 

interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad remiantis išsamia informacija 

apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, būtų galima planuoti 

ir įgyvendinti savivaldybėje visuomenės sveikatos gerinimo priemones. Taip pat turi vykti šių 

duomenų sklaida bei tinkamas savivaldybės politikų informavimas, siekiant efektyvaus valstybinių 

(valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. 

2014 m. birželį Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų 

strategiją, kuri nustato nacionalinio sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos 

lygio rodiklius, kurie būtini siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“. 

Programoje iškeltas vienas strateginis tikslas ir keturi tikslai bei jų uždaviniai. 

Savivaldybių institucijos Lietuvos sveikatos programoje numatytus tikslus ir uždavinius 

įgyvendina per savivaldybės strateginį plėtros ir savivaldybės strateginį planą, atsižvelgiant į 

savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jai darančių veiksnių paplitimą (LR visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo 10 straipsnis). Lietuvos sveikatos programoje nustatytą gyventojų sveikatos lygį 

įmanoma pasiekti tik koordinuotai ir sutelktai veikiant įvairiems savivaldybės sektoriams.  

Kretingos rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės 

sveikatos nuostatų patvirtinimo“ (2008, Nr. 21-771; 2010, Nr. 9-463; 2013, Nr. 74-3707; 2014, Nr. 

20627). Buvo parengtas Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos 

projektas. Jame įvertintas 51 savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklis ir išanalizuotos 

3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos: Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. 

amžiaus, dalis (proc.), sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 10 000 gyventojų, sergamumas II tipo 

cukriniu diabetu (E11) 100 000 gyventojų. Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateikti 

visuomenės sveikatai reikšmingi rodikliai, kurie susieti su tam tikru Lietuvos sveikatos programos 

tikslu ir uždaviniu. Savivaldybės rodiklio reikšmė lyginama su šalies vidurkiu ir kraštinėmis 

rodiklio reikšmėmis (didžiausia ir mažiausia šalies rodiklio vertė). Jei Kretingos rajono 

savivaldybės rodiklio reikšmė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis geriausias – 

žymima žalia spalva; jei savivaldybės rodiklio reikšmė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose 

stebimas rodiklis – prasčiausias, žymima raudona spalva; kitu atveju – žymima geltona spalva.  
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Rengiant šią ataskaitą vadovautasi Higienos instituto Lietuvos sveikatos rodiklių informacine 

sistema, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Higienos instituto sveikatos informacijos 

centro parengtu leidiniu „Visuomenės sveikatos būklė  savivaldybėse 2015 m“. 

I. BENDROJI DALIS 

 

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas 

palyginant einamųjų metų savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis „šviesoforo“ 

principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į 5 grupes (po 12 savivaldybių kiekvienoje 

grupėje): 

 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis –geriausias, priskiriamos savivaldybių su 

geriausiais rodikliais grupei ir žymimos žalia spalva (pirmas kvintilis); 

 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis – prasčiausias, priskiriamos savivaldybių 

su prasčiausiais rodikliais grupei ir žymimos raudona spalva (penktas kvintilis); 

 likusių 36 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. 

Šių savivaldybių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį. Pagrindinio 

rodiklių sąrašo analizės ir interpretavimo tikslas yra įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir 

sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos sveikatos programos tikslus 

ir uždavinius įgyvendinimo kontekste, ir kokių intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti 

savivaldybės gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. Kretingos rajono savivaldybės 

gyventojų sveikatos ar su sveikata susijusios stebėsenos ataskaitoje analizuojamų metų rodiklių 

duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 priede „Kretingos rajono savivaldybės sveikatos ir su 

sveikata susijusių rodiklių profilis“. Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais, 

buvo pasirinktos rodiklių sąrašo reikšmės, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis prastesnis palyginti su 

šalies reikšmėmis. Sudarius Kretingos rajono probleminių visuomenės sveikatos sričių (temų) 

sąrašą, buvo atlikta atrinktų rodiklių detalesnė analizė ir vertinimas (žr. „Specialioji dalis“).  

Demografiniai duomenys 

Demografiniai duomenys ataskaitoje lyginami su Raseinių ir Ukmergės rajonais, 

nes turi panašų skaičių gyventojų.  

 2015 metų pradžioje Kretingos rajone gyveno 39 758 gyventojai – 375 

gyventojais mažiau nei 2014 metais (40 133 gyv.). 2013 m. rajone buvo 40 595 gyventojai. 

 2015 metų pradžioje Kretingos rajono gyventojų didžiąją dalį sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (24 410 arba 61,4 proc.), pensinio amžiaus žmonių 8 817 (22,2 proc.), vaikų iki 

15 metų amžiaus 6 531 (16,4 proc.).  
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1 pav. Gimstamumo dinamika (1000 gyv.) 

 Per 2015 metų laikotarpį Kretingos rajono savivaldybėje gimė 392 kūdikiai, tai 11 kūdikių 

mažiau, nei per 2014 metų laikotarpį (2014 metais gimė 403 kūdikiai). 2015 metais gimstamumas 

Kretingos rajone mažesnis lyginant su 2014 metais (atitinkamai: 2014 m. – 10,6/1000 gyv.; 2015 m. 

– 9,9/1000 gyv.). 2014 m. gimstamumas Kretingos rajone buvo aukštesnis už analogiškus Raseinių 

ir Ukmergės rajonuose. Tačiau nepasiekė LR rodiklio (10,8/1 000) didžiausias gimstamumas kaip ir 

2014 metais buvo Klaipėdos apskrityje (1 pav.).  

 

 

2 pav. Mirtingumo dinamika (100 000 gyv.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lietuva 8,9 9,2 9,6 10,5 11 10,8 11,3 10,2 10,1 10,3 10,8

Klaipėdos apskritis 9,1 9,7 10,4 11 11,8 11,4 12,3 10,9 11 11,1 11,8

Ukmergės r. 8 7,5 8,4 9,4 9,6 8,8 9,5 8 8,4 8,8 9,3

Raseinių r. 9,1 9,2 9,2 9,8 9,4 8,4 9,8 9,3 8,8 10 9,4

Kretingos r. 9,8 9,9 10,2 10,6 11,2 11,8 11,9 10,2 9,8 10,6 9,9
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kretingos r. 1378,12 1340,71 1377,68 1314,1 1364,59 1382,21 1323,75 1158,62 1236,25 1264,21 1341,28

Raseinių r. 1584,5 1597,07 1728,16 1594,84 1531,21 1699,79 1587,13 1659,76 1598,97 1534,71 1887,23

Ukmergės r. 1673,68 1854,91 2016,05 1828,14 1702,46 1671,69 1730,99 1881,98 1955,1 1721,54 1970,44

Lietuva 1318,24 1370,47 1411,94 1370,51 1328,9 1359,9 1355,2 1370,18 1403,49 1372,68 1438,12

Klaipėdos apskr. 1214,61 1258,07 1295,09 1260,73 1239,88 1262,83 1306,48 1264,3 1322,5 1278,35 1340,35
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 Per 2015 metų laikotarpį Kretingos rajone mirė 529 asmenys (256 vyrai bei 273 moterys), tai 

24 asmenimis daugiau, nei mirė 2014 metais (505 asmenys). Lyginant su Ukmergės ir Raseinių 

rajonais, Kretingos rajone mirtingumas buvo mažiausias, Klaipėdos apskrityje mirtingumas 

mažesnis nei Kretingos rajone. Mirtingumo rodiklis Kretingos rajone nuo 2012 metų yra didėjantis 

(2 pav.). 

Eil. 

Nr. 

Mirties priežastys Mirusiųjų dalis, palyginti su bendru 

mirties atvejų skaičiumi, procentais 

(Lietuvoje) 

Mirusiųjų dalis, palyginti su 

bendru mirties atvejų skaičiumi, 

procentais (Kretingos r.) 

1. Kraujotakos sistemos ligos 56,5 58,0 

2. Piktybiniai navikai 20,0 19,8 

3. Išorinės mirties priežastys 7,7 6,4 

4. Virškinimo sistemos ligos 5,0 5,5 

5. Kvėpavimo sistemos ligos 3,3 6,0 

6. Infekcinės ir parazitinės ligos 1,8 1,1 

7. Kitos mirties priežastys 2,1 3,0 

 

1 lentelė. 2015 m. mirties priežasčių skaičius, palyginti su bendru mirties atvejų skaičiumi 

Lietuvoje ir Kretingos r. 

 Trys pagrindinės Lietuvos gyventojų mirčių priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai 

navikai ir išorinės mirties priežastys – 2015 m. sudarė 84,2 procento visų mirties priežasčių. 

Kretingos r. trys pagrindinės mirčių priežastys taip pat sudarė 84,2 proc. (1 lentelė). Nuo 

kraujotakos sistemos ligų mirė 307 asmenys: 130 vyrų ir 177 moterys (daugiausiai mirė 64 metų ir 

vyresnių asmenų amžiaus grupėje) (3 pav.). Nuo piktybinių navikų mirė 105 asmenys: 50 vyrų ir 55 

moterys (daugiausiai mirė 64 metų ir vyresnių asmenų amžiaus grupėje) (4 pav.). 

      

3 pav. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (abs. sk.)             4 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų (abs. sk.) 
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2 lentelė. Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis.  

Rodiklis 
Atvejų sk. 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

1 2 3 4 5 6 7 

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos 

netolygumai 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė  75,63 74,51 69,12 81,96 1,02 

Išvengiamas mirtingumas 186 35,16 34,4 27,58 47,01 0,92 

1. Tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 

1.1 uždavinys. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyventojų 7 17,75 30,84 0 113,81 0,58 

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60 – X84) 100 000 

gyventojų 
7 19,49 30,41 0 109,4 0,64 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 

gyventojų 
203 55,71 60,23 26,98 172,28 0,92 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 000 gyventojų 91 2,31 3,36 0 9,23 0,69 

Ilgalaikio nedarbo lygis 141 0,56 2,52 0,56 9,02 0,25 

Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyventojų  -16,15 -10,42 -11,26 -21,69 4,41 0,93 

1.2 uždavinys. Sumažinti socialinę-ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01 – Y98) 100 000 gyventojų 34 86,21 110,43 0 254,72 0,78 

Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių (V01 – Y98) 100 

000 gyventojų 
34 87,68 109,79 0 241,86 0,80 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1 000 

gyventojų 
1021 196,84 219,53 72,79 496,44 0,90 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyventojų 1003 25,43 38,11 8,14 93,19 0,67 

Sergamumas tuberkulioze (A15 – A19) 100 000 gyventojų 14 35,5 41,86 0 131,62 0,85 

2. Tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 
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2.1 uždavinys. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 

Rodiklis 
Atvejų sk. 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, 

skaičius 1 000  darbingo amžiaus gyventojų 
1 

0,41 
1,02 0 5,93 0,40 

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00 – W19) 65+ m. 

amžiaus grupėje 100 000 gyventojų 
106 

142,07 138,97 26,04 283,2 1,02 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 

10 000 gyventojų 
153 64,75 68,87 44,76 126,34 0,94 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00 – A08) 100 000 

gyventojų 
292 74,0 72,77    0 115,66 1,01 

2.2 uždavinys. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) 100 000 

gyventojų 
2 5,07 5,03 

0 68,96 1,00 

Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis 

(W65-W74) 100 000 gyventojų 
2 

5,92 4,94 
0 52,42 1,2 

Mirtingumas dėl nukritimo (W00 – W19) 100 000 gyventojų 6 15,21 13,56 0 42,7 1,12 

Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00 – W19) 

100 000 gyventojų 
6 

16,15 13,8 
0 37,65 1,17 

2.3 uždavinys. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00 – V99) 100 000 gyventojų 7 17,75 10,57 0 35,64 1,68 

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių (V00 – V99) 

100 000 gyventojų 
7 

16,8 10,47 
0 40,54 1,60 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00 – V09) 100 000 

gyventojų 
3 

7,61 3,86   
0 22,99 1,97 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00 – V99) skaičius 100 000 

gyventojų 
27 68,46 65,68 

27,36 151,88 1,04 

2.4 uždavinys. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, 

tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui (kg) 
102 331 

103,5 1010 
nėra nėra 0,10 

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (proc.) 31 371 78,0 nėra nėra nėra nėra duomenų 
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Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (proc.) 8 656 63,0 nėra nėra nėra nėra duomenų 

Rodiklis 
Atvejų sk. 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

3 TIKSLAS. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

3.1 uždavinys. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimų 100 000 

gyventojų 
1 2,54 5,13 0 19,99 0,50 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų 

vartojimu 100 000 gyventojų 
1 3,2 5,22 0 26,08 0,61 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 

gyventojų 
7 17,75 25,2 

0 67,89 0,70 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio 

vartojimu rodiklis 100 000 gyventojų 
7 17,67 24,87 

0 64,26 0,71 

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis 

medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) 
3 

7,61 65,65 0 269,06 0,12 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine 

prekyba tabako gaminiais 
206 191,45 173,48 

31,81 312,68 1,10 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais 
234 

168,54 149,7 17,15 270,43 1,13 

3.2 uždavinys. Skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) 57 16,06 32,03   9,68 100 0,50 

4 TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius 

4.1 uždavinys. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų 1736 44,02 33,62   20,91 70,51 1,31 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 

1 000 gyventojų 
182 

5,69 6,94 
5,26 14 0,82 

4.2 uždavinys. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos 

priežiūrą 

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 195 2,67 2,14 1,46 8 1,25 
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Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 

gyventojų 
31 

7,86 7,1 
2,83 11,18 1,11 

Rodiklis 
Atvejų sk. 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui 299084 7,58 8,34 5,97 10,8 0,91 

Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų 

pasitenkinimo lygis 

1 19,2 18,77 17,39 20 1,02 

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 10 000 gyventojų 3 7,61 3,68    0 23,36 2,06 

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24) 

100 000 gyventojų 
6 1,52 3,59 0 9,02 0,42 

4.3 uždavinys. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą. 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių 

kūdikių 
2 5,1 4,19 0 14,85 1,22 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, 

raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys 
292 96,05 94,15 

87,18 100 1,02 

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina, 3 

dozės) skiepijimo apimtys 
318 

93,81 93,48 
81,58 100 1,00 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis programoje 
1356 

37,88 19,98 
2,51 64,85 1,90 

Vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis (K02), skaičius 1 000 

gyventojų 
0,715674 1,08 3,44 1,3 8,31 0,31 

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 100 000 gyventojų 5 7,16 5,85 0 17,27 1,22 

4.4 uždavinys. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  (I00-I99) 100 000 

gyventojų 
307 778,41 811,97 372,94 1485,01 0,96 

Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 

100 000 gyventojų 
307 787,42 831,46 486,59 1160,48 0,95 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų 105 266,23 287,38 205,1 411,89 0,93 

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų  (C00-C97) 100 

000 gyventojų 
105 

268,35 287,93 
176,06 376,58 0,93 

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų(I60-I69) 100 000 gyventojų 51 129,31 196,01 67,81 500,75 0,66 
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Rodiklis 
Atvejų sk. 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų  (I60-I69) 100 

000 gyventojų 
51 

129,6 202,52 
72,55 436,25 0,64 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 100 000 gyventojų 1110 57,6 42,6   1 19,7 93,1 1,35 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje 
1825 33,74 48,4 

17,28 73,55 0,70 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo 

sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 

4685 
48,63 50,24 

27,64 70,01 0,97 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje 
5646 

48,2 50,44 
16,7 71,88 0,96 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo programoje 

3943 43,23 37,42 10,01 54,13 1,16 

 

________________________ 

        -didėja,          -mažėja. (Raudona rodyklė reiškia blogą situaciją, žalia – gerą). 

 

  

 



 
 

1 lentelėje „Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis“ 

pateiktas pagrindinių rodiklių sąrašas, Kretingos rajono savivaldybės palyginimas su Lietuvos 

rodikliais. Sąrašą sudaro 51 rodiklis, geriausiai apibūdinantis žmonių sveikatos būvį, gyvenimo 

kokybę ar veiksnį, glaudžiai susijusį su jų sveikata. Kretingos r. sav. rodiklių „šviesoforas“ 

sudarytas taip: 

 Žalioji zona – į ją pateko 14 rodiklių. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Mirtingumas dėl 

savižudybių 100 000 gyventojų, mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 000 gyventojų, socialinės 

pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyventojų, į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui (kg), mirtingumas susijęs su alkoholio, narkotikų 

vartojimu rodiklis 100 000 gyventojų, vaikų krūminių dantų silantavimo programos įgyvendinimas, 

širdies ir kraujagyslių prevencinės programos įgyvendinimas ir kiti rodikliai. 

 Geltonoji zona – į ją pateko 31 rodiklis. Iš jų 16 rodiklių, yra prastesni už Lietuvos vidurkį. 

Išvengiamas mirtingumas, sergamumas tuberkulioze 100 000 gyventojų, žuvusių ar sužalotų dėl 

nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 1 000 darbinto amžiaus gyventojų, susižalojimo dėl nukritimo 

atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 100 000 gyventojų, mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo 

100 000 gyventojų, mirtingumas dėl nukritimo 100 000 gyventojų, gyventojų skaičius, tenkantis 

vienai licencijai verstis mažmeninė prekyba tabako gaminiais, alkoholiniais gėrimais, mirtingumas 

nuo kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyventojų,  krūties vėžio prevencinė programa, gimdos 

kaklelio vėžio prevencinė programa, storosios žarnos vėžio prevencinės programos įgyvendinimas 

ir kiti rodikliai. 

 Raudonoji zona – į ją pateko 5 rodikliai. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių 100 000 

gyventojų, kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, išvengiamų hospitalizavimų skaičius 

1 000 gyventojų, sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 10 000 gyventojų, sergamumas II tipo 

cukriniu diabetu 100 000 gyventojų.  

Pagrindinis Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos tikslas – pasiekti, kad 2025 m. 

šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų 

sveikatos netolygumai.  

Pagrindinis šio tikslo rodiklis – vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Strategijoje numatyta iki 

2025 m. pasiekti, kad bendrosios vidutinės būsimo gyvenimo trukmės riba būtų 77,5 metų amžius. 

Kretingos rajone, 2015 m. vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis yra geresnis nei šalies 

rodiklis (75,63 m/74,51 m), bet lyginant su 2014 m. (76,0 m), prastesnis. Kretingos rajono rodiklis 

patenka į geriausių rodiklių grupę (žalia spalva). 

Mirtingumo statistika rodo bendrą rajono gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros 

veiksmingumą ir kokybę. Nuo 2012 m. Kretingos r. gyventojų mirtingumo rodiklis didėjantis (3 

pav.).  
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3 pav. Mirtingumo rodiklis Lietuvoje ir Kretingos r. 2010 – 2015 m., 100 000 gyventojų 

Detaliau apžvelgus mirtingumo statistiką, matome pagrindines rajono gyventojų mirties priežastis – 

kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, cerebrovaskulinės ligos, išorinės mirties priežastys 

(4 pav.).     

 

4 pav. Pagrindinės mirties priežastys Kretingos r. ir Lietuvoje 2015 m., 100 000 gyv. 

2015 m. rajone nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 307 asmenys, nuo piktybinių navikų mirė 105 

asmenys, dėl cerebrovaskulinių ligų mirė 51 asmuo, dėl išorinių priežasčių 34 rajono gyventojai.  
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1.1.   1 tikslas – sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir 

socialinę atskirtį 

 

Pirmajam Sveikatos programos tikslui – sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos 

netolygumus ir socialinę atskirtį – pasiekti yra numatyti šie uždaviniai: 

1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą; 

2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygiu. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per 2011 – 2015 metų laikotarpį mažėjo 

nedarbas, didėjo gyventojų užimtumas. Didėjant asmeninėms pajamoms ir keičiantis soocialiniam 

statusui, paprastai gerėja ir asmens sveikata, kai tuo tarpu mažas pajamas ir žemą socialinį stasusą 

turintys asmenys patiria ekonominių nepriteklių, turi psichologinių ir socialinio saugumo problemų, 

mažiau palankias sveikos gyvensenos formavimosi galimybes.  

Uždavinio – sumažinti skurdo lygį ir nedarbą - įgyvendinimui matuoti yra numatyti 5 rodikliai. 

Įvertinus rodiklius, 3 iš jų patenka į geriausių savivaldybių grupę (žalia spalva), 2 rodikliai patenka į 

vidutiniąją grupę (geltona spalva). Visų rodiklių vidurkiai yra geresni už Lietuvos. Lyginant su 

2014 metais, 2015 metų situacija nepablogėjo. (Žr. 2 lentelę). 

Statistikos departamento duomenimis Kretingos rajono savivaldybėje 2015 metais, kaip ir 2014 

metais, buvo 91 socialinės rizikos šeima. Savivaldybės rodiklis yra 2,30, kuris yra mažesnis už 

Lietuvos rodiklį - 3,35 (Žr. 2 lentelę). Iš viso Lietuvoje socialinės rizikos šeimų yra 9 757. 

2015 metais, palyginti su 2011 metais, gyventojų užimtumo skaičius Lietuvoje padidėjo 6,5 

proc. 2014 metais Kretingos r. ilgalaikio nedarbo lygis buvo 178 atvejai, 2015 metais – 141 atvejis 

(Žr. 2 lentelę). Dėl demografinių tendencijų ir ekonominės emigracijos mažėjant darbo jėgai, 

nuosekliai augo užimtųjų skaičius (Socialinis pranešimas 2012-2016 m.).   

Siekiant įgyvendinti LSP tikslą – sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos 

netolygumus ir socialinę atskirtį – būtinas valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių 

organizacijų ir verslo indėlis į Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimą.  

Socioekonominę padėtį taip pat atspindi ir gyventojų skaičiaus kitimas. Kretingos rajone nuo 

2012 iki 2013 metų pradžios gyventojų skaičius buvo sumažėjęs 285 gyventojais, o nuo 2013 iki 

2014 metų pradžios sumažėjo 462 gyventojais, nuo 2014 iki 2015 m. sumažėjo 375 gyventojais. 

2014 metais Neto tarptautinę migracija -17, 2015 m. – 10,42 tai reiškia, kad daugiau Kretingos r. 

gyventojų emigravo nei imigravo.  

Uždavinio – sumažinti socialinę-ekonominę gyventojų diferenciaciją, įgyvendinimui matuoti 

yra numatyti 4 rodikliai, du iš jų patenka į žaliąją zoną, du patenka į geltonąją zoną, visi jie geresni 

už Lietuvos vidurkį. Palyginus su 2014 metais, savivaldybės rodikliai 2015 metais taip pat gerėjo 

(Žr. 2 lentelę).   
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Išorinių mirties priežasčių rodiklis Kretingos r. sav. (86,21) yra 22 proc. mažesnis už Lietuvos 

rodiklį (110,43), savivaldybės ir Lietuvos santykis 0,78 ir šis rodiklis patenka į geriausių rodiklių 

kvintilio grupę (žalia spalva). (Žr. 2 lentelę) 

Kretingos r. savivaldybėje, yra 1003 asmenys, kurie gauna socialinę pašalpą. Socialinės 

pašalpos gavėjų skaičius Kretingos r. sav. yra 34 proc. mažesnis nei Lietuvoje (Kretingos r. sav. 

rodiklis – 25,43, Lietuvos rodiklis – 38,11). (Žr. 2 lentelę) 

Tuberkuliozės registro duomenimis, užregistruota 14 asmenų, gyvenančių Kretingos r. 

savivaldybėje, kurie serga tuberkulioze (2014 m. – tuberkulioze sergančių buvo 16 asmenų). 

Kretingos rajono rodiklis (35,5) yra apie 16 proc. mažesnis už Lietuvos (41,86). (Žr. 2 lentelę) 

1.2.   2 tikslas – sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 

 

Aplinka, kurioje gyvename, turi neabejotiną įtaką sveikatai, net 20 proc. priklauso nuo aplinkos 

veiksnių. Žmogus savo veikla gali keisti aplinką. Esant neįprastiems fizikiniams, cheminiams ar 

socialiniams dirgikliams, sutrinka tam tikrų organizmo funkcijų reguliavimo mechanizmai. Tai 

sumažina jo prisitaikymo prie aplinkos galimybes, atsparumą nepalankiems veiksniams. 

Šiuolaikinėje visuomenėje dauguma žmonių didžiąją laiko dalį praleidžia žmogaus sukurtoje 

uždaroje erdvėje. Gyvenamosiose patalpose, ar darbo vietoje, mokyklose, vaikų darželiuose, 

laisvalaikio leidimo centruose, ar transporte – uždarose patalpose praleidžiama iki 80 proc. paros 

laiko. Tačiau ši žmogaus sukurta dirbtinė aplinka nebūtinai yra geriausia žmogaus buvimo ir veiklos 

terpė. Dažnai kuriant šią aplinką vadovaujamasi ekonominiais, technologiniais ar politiniais 

prioritetais. Tuo tarpu į tokius aspektus, kaip žmogaus sveikata, gerovė, socialiniai-ekologiniai 

aspektai, visai neatsižvelgiama ar atsižvelgiama nepakankamai (Sveikatos mokymų ir ligų 

prevencijos centras). Didelę savo laiko dalį žmonės skiria darbui, ir tai, kokioje aplinkoje jie būna, 

glaudžiai susiję su jų sveikata. Su darbo vieta susiję sveikatos sutrikimai, sužeidimai ir ligos 

žmonėms sukelia daug kančių, dėl jų ir nukentėjusieji, ir visa visuomenė patiria daug išlaidų. To 

išvengti siekiama darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonėmis ir sveikatos ugdymu 

darbo vietose (Europos komisija, 2011). Dėl šių priežasčių labai svarbu siekti sukurti sveikatai 

palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką.  

Tikslui ,,Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką“ įgyvendinti numatyti 4 

uždaviniai: 

1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą.  

2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį. 

3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių. 

4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą.  

Vertinant uždavinio – kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų 

vartotojų saugumą, įgyvendinimą, pastebima, kad situacija yra vidutiniška, lyginant su 2014 metais. 
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2 rodikliai iš 4 yra geresni už Lietuvos rodiklius. 2015 metais geresnis tik vienas rodiklis, mažesnis 

skaičius darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais  todėl būtina skirti dėmesį šiai 

sričiai, tam kad, rodikliai dar labiau neprastėtų, lyginant su Lietuva. 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, Kretingos r. savivaldybėje 2015 

metais buvo pripažinti neįgaliais 153 darbingo amžiaus žmonės (2014 metais buvo pripažinti 

neįgaliais 181 darbingo amžiaus žmogus). Kretingos r. sav. rodiklis (64,75) yra mažesnis už 

Lietuvos (68,87), o pagal santykį patenka į viduriniąją grupę (geltona zona). (Žr. 2 lentelę). 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, iš viso Kretingos r. savivaldybėje sirgusių 

žarnyno infekcinėmis ligomis 2015 metais buvo 292 asmenys, 2014 metais užregistruota 262 

asmenys. Kretingos r. sav. rodiklis (74,0) yra 3 proc. didesnis nei Lietuvos rodiklis (72,77). Šis 

savivaldybės rodiklis patenka į vidutiniųjų rodiklių grupę (geltona spalva). 

Uždavinio - kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį – įgyvendinimui matuoti numatyti 

3 uždaviniai, visi jie patenka į geltonąją zoną, ir yra didesni už Lietuvos vidurkį. (Žr. 2 lentelę). 

Vertinant paskendimo rodiklį, Kretingos r. sav. 2015 metais situacija ženkliai pagerėjo, 

atsitiktinai nuskendo 2 asmenys (rodiklis 5,07), kai 2014 metais, registruoti 7 tokie atvejai (rodiklis 

17,52), (Žr. 1 priedas, 2 pav.) Gerinant situaciją rajone, mirtingumo dėl paskendimo mažinimui, 

tikslinga tęsti vaikų plaukimo mokyklos programą.    

Užregistruoti 6 asmenys, kurie mirė dėl nukritimo. Dažniausiai sunku nustatyti nukritimo 

aplinkybes, todėl apie 40 proc. nukritimų yra nepatikslinti. Mirtys dėl nukritimo tai:  griuvimai 

ant/nuo laiptų bei pakopų, kiti griuvimai, griuvimai lygioje vietoje paslydus, einant ar užkliuvus. 

Kretingos r. sav. rodiklis (15,21) yra kiek didesnis nei Lietuvos (13,56). Gerinant situaciją tikslinga 

vykdyti kritimų prevencijos programas Kretingos r. gyventojams. 

Uždavinio, mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių, įgyvendinimą 

atspindinčių rodiklių vidurkiai Kretingos r. sav. yra blogesni nei Lietuvos. Du iš jų patenka į 

geltonąją zoną, vienas į raudonąją zoną. (Žr. 2 lentelę). 

Kretingos r. sav. 3 pėstieji žuvo dėl transporto įvykio. Kretingos r. sav. rodiklis (7,61) yra du 

kartus didesnis už Lietuvos rodiklį (3,86) ir patenka į prasčiausiųjų rodiklių grupę (raudona spalva). 

(Žr. 2 lentelę ir 1 priedą, 3 pav.). Gerinant šiuos rodiklius būtina taikyti avaringumo mažinimo 

priemones.  

Uždavinio, mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą, įgyvendinimui matuoti 

numatyti trys uždaviniai.  

Prasta aplinkos kokybė turi įtakos onkologinių ligų, kvėpavimo takų ar virškinimo sistemos 

ligų, apsinuodijimams ar kitos žalos sveikatai atsiradimui. 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam kvadratiniam 

kilometrui Kretingos r. sav. 2015 m. buvo 10 kartų mažesnis, lyginant su bendru Lietuvos rodikliu 

(santykis 0,10), todėl šis rodiklis patenka į geriausių kvintilių grupę (žalia spalva). (Žr. 2 lentelę). 
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Viešai tiekiamas geriamasis vanduo yra prieinamas 78 proc. (31 371) Kretingos r. gyventojų, o 

nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamos 63,0 proc. (8 656) gyventojų. Kadangi nėra sukurtos 

centralizuotos šių rodiklių apskaičiavimo ir pateikimo metodikos, palyginti jų su kitomis 

savivaldybėmis negalima. 

1.3.   3 tikslas - formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

 

Tikslui – formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą – pasiekti numatomi uždaviniai: 

1. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių  

medžiagų vartojimą ir prieinamumą.  

2. Skatinti sveikos mitybos įpročius.  

Gyvenseną sudaro mitybos, fizinio aktyvumo, alkoholio bei tabako vartojimo ir kiti įpročiai. Visi 

jie yra tarpusavyje susiję ir daro įtaką sveikatai. Nacionalinės Sveikatos Tarybos 2011 metų 

metiniame pranešime nurodoma, kad 98 proc. mirčių išsivysčiusiose pasaulio šalyse daugiausia 

lemia su gyvensena susiję septyni rizikos veiksniai: padidėjęs kraujospūdis, tabakas, cholesterolio 

kiekis kraujyje, antsvoris, nepakankamas šviežių daržovių ir vaisių vartojimas, fizinės veiklos stoka 

ir nesaikingas alkoholio vartojimas (Nacionalinė sveikatos taryba, 2011). 

Nustatyti priežastiniai ryšiai tarp vidutinio suvartoto alkoholio kiekio ir daugiau kaip 60 ligų. 

Alkoholinių gėrimų vartojimas tiesiogiai susijęs su alkoholine kepenų liga, atsitiktiniu 

apsinuodijimu, psichikos ir elgesio sutrikimų ir alkoholinės kardiomiopatijos išsivystymu, taip pat 

yra vienas iš rizikos veiksnių, didinančių tikimybę susirgti lėtinėmis ligomis – širdies kraujagyslių 

ir kraujotakos sistemos ligomis, kepenų ciroze, onkologinėmis ligomis (virškinamojo trakto ir 

krūties vėžiu), pneumonija, ūminiu pankreatitu. Didžioji dalis išorinių priežasčių sukeltų mirčių yra 

laikomos mirtimis, iš dalies nulemtomis perteklinio alkoholinių gėrimų vartojimo. (Lietuvos 

sveikatos 2014 – 2025 m. strategija). 

Uždavinio - sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą -  įgyvendinimui matuoti numatyti 5 rodikliai, 2 

iš jų patenka į geriausių rodiklių kvintilių grupę (žalia spalva). (Žr. 2 lentelę). 

2015 metais, mirusių Kretingos r. sav. gyventojų dėl priežasčių, kurios yra siejamos su alkoholio 

vartojimu, buvo 7 (2014 metais registruoti 5 atvejai). Nepaisant to, Kretingos r. sav. rodiklis (17,75) 

yra 30 proc. mažesnis nei Lietuvos rodiklis (25,2). (Žr. 2 lentelę ir 1 priedą, 4 pav.). 

Kretingos r. savivaldybės gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine 

prekyba tabako gaminiais, yra 13 proc.(191,45 gyv./licen.), o alkoholiniais gėrimais 12 

proc.(168,54 gyv./licen.) mažesnis nei Lietuvoje (173,48 gyv./licen, 149,7 gyv./licen.) Gyventojų 

skaičiaus tenkančio vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar alkoholiniais 

gėrimais, rodiklis atspindi gaminių prieinamumą. Maža rodiklio reikšmė parodo, kad licencijų yra 

išduota daug ir todėl vienai jų tenka mažai gyventojų.  
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Uždaviniui – skatinti sveikos mitybos principus – matuoti skirtas vienas rodiklis, kurio vidurkis, 

nors ir gerėjantis, bet mažesnis už Lietuvos vidurkį. (Žr. 2 lentelę). 

Maitinimas krūtimi – natūraliausias, pigiausias ir geriausias būdas aprūpinti naujagimį visomis 

reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Pasak PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) 200 000 

vaikų gyvybių kasmet – būtų galima išgelbėti, jei naujagimis būtų maitinamas per pirmąją valandą 

po gimimo, maitinamas tik motinos pienu pirmuosius 6 mėn. bei iki dvejų metų (Žaltauskė V., 

Petrauskienė A., Kudzytė J., 2012). 

Kretingos r. moterys retai žindo savo kūdikius iki 6 mėn. amžiaus: tokių moterų 2015 metais 

Kretingos r. savivaldybėje buvo 57, kurios žindė savo vaikus iki 6 mėn. amžiaus, 2014 m. - 48. 

Savivaldybės rodiklis (16,06) yra beveik 2 kartus prastesnis, lyginant su Lietuvos rodikliu (32,03).  

 

1.5    4 tikslas - Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų 

poreikius 

 

Tikslui – užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius – 

pasiekti, numatyti uždaviniai: 

1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių 

efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais.  

2. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, 

prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą. 

3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą. 

4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę. 

Sveikatos priežiūros įstaigos, teikdamos savo paslaugas, visų pirma, turi tenkinti vartotojo 

poreikius ir lūkesčius užtikrinant paslaugos kokybę, gerinti ir išsaugoti jo sveikatą, vadovautis 

visuotinės kokybės vadybos principais tam, kad dirbtų efektyviai, didintų savo pajamas ir mažintų 

išlaidas bei kurtų konkurencinę aplinką kitoms esančioms organizacijoms. Vartotojų poreikių 

tenkinimas, yra vienas svarbiausių visuotinės kokybės elementų, nes tik visuotinis vartotojų 

poreikių tenkinimas, yra organizacijos veiklos pamatas (Kalėdienė R., 2004). 

Išvengiamos hospitalizacijos rodiklis taikomas netiesioginiam ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų ir kokybės vertinimui. Išvengiamų hospitalizacijų galima išvengti imantis prevencinių 

priemonių ir laiku teikiant ambulatorinė sveikatos priežiūrą.  

Vertinant uždavinio – užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos 

technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais, pastebima, kad situacija yra 

prastėjanti, lyginant su 2014 metais.  

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius Kretingos r. sav. (44,02) yra 24 proc. didesnis nei Lietuvoje 

(33,62) ir patenka į prasčiausiųjų rodiklių sąrašą (raudona zona). Išvengiamų hospitalizacijų dėl 



19 
 

diabeto ir jo komplikacijų rodiklis Kretingos r. sav. (5,69) yra kiek mažesnis už Lietuvos (6,94) ir 

patenka į viduriniąją grupę (geltona zona). (Žr. 2 lentelę ir  Priedo 5 pav.). 

 Vertinant uždavinio plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą, rodiklius, stebima, jog 

situacija Kretingos r. savivaldybėje yra vidutiniška, lyginant su Lietuva. Lyginant su 2014 metais, 

2015 metų rodikliai yra prastesni. Iš 5 rodiklių, kurie yra lyginami su Lietuva, tik 1 rodiklis patenka 

į prasčiausiųjų rodiklių grupę, likusių rodiklių reikšmės yra panašios arba geresnės nei Lietuvos 

rodiklių. (Žr. 2 lentelę). 

  Lietuvos slaugytojų ir gydytojų santykis yra mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis (ES), 

vienam gydytojui tenka 2,3 slaugytojas. Vidutiniškai Lietuvoje, vienam gydytojui tenka 2,1 

slaugytojas. Kretingos r. sav. slaugytojų, kaip ir 2014 m. yra beveik 3 kartus daugiau nei gydytojų 

(atitinkamai: 195 ir 73). Kretingos r. sav. rodiklis (2,67), pagal santykį, yra geresnis nei Lietuvos 

(2,14), todėl užima viduriniąją kvintilio grupę (geltona spalva). (Žr. 2 lentelę). 

 Dar vienas rodiklis, apibūdinantis personalo prieinamumą ir jo pasiskirstymą visoje šalyje – 

šeimos gydytojų skaičius. Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūros poreikiams patenkinti dabartinis 

aprūpinimas gydytojais yra pakankamas, tik gydytojai šalyje pasiskirstę netolygiai. Iš viso 2015 m. 

Lietuvoje Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių įstaigose, privačiose įstaigose ir kitose 

žinybinėse įstaigose dirbo 2062 šeimos gydytojai (7,10/10 000 gyv.). Kretingos r. savivaldybėje 

šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų yra 31, ir šis rodiklis (7,86) yra didesnis už 

Lietuvos (7,1), užimama geriausioji pozicija (žalia spalva). (Žr. 2 lentelę). 

Iš viso 2015 m. Lietuvos gyventojai pas gydytojus lankėsi 24 223 427 kartus, vienam 

gyventojui teko 8,8 apsilankymai. Į ši skaičių įeina profilaktiniai apsilankymai ir apsilankymai dėl 

ligos. Kretingos r. sav. tokių apsilankymų užregistruota 299 084. Lyginant su Lietuva, Kretingos r. 

sav. rodiklis yra geresnis, nes vienam Kretingos r. sav. gyventojui teko mažiau apsilankymų pas 

gydytoją (7,58). Užimama vidurinioji grupė (geltona zona). (Žr. 2 lentelę). 

Savivaldybei pavaldžios stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientų pasitenkinimo lygis yra per kalendorinius metus 

užpildytų vertinimo anketų balų sumos aritmetinis vidurkis. Kitose savivaldybėse ASPĮ, įvertinusių 

pacientų pasitenkinimo lygį, skaičius svyravo nuo 1 iki 15. Kretingos r. sav. pacientų pasitenkinimo 

lygis buvo 19,2 balo, Lietuvos rodiklis yra 18,77 balo, todėl užima viduriniąją kvintilio grupę 

(geltona spalva). 

 Tuberkuliozė – tai visuomenei pavojinga infekcinė liga. Ypatingai nerimą kelia atsparių 

vaistams tuberkuliozės mikobakterijų štamų gausėjimas. Dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze 

pastaraisiais metais sirgo 107 asmenys (3,7/100 000 gyv.) Lietuvoje. Kretingos r. sav. rodiklis 

patenka į blogiausiųjų rodiklių grupę (raudona spalva), nes rodiklis (7,61/100 000 gyv.) yra 
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blogesnis už Lietuvos. Kretingos r. savivaldybėje buvo užregistruoti 3 asmenys sergantys 

tuberkulioze, kuri atspari vaistams. (Žr. 2 lentelę). 

Iš viso 2015 m. Lietuvoje buvo diagnozuota 1044 susirgimų ŽIV ir lytiškai plintančiomis 

ligomis (3,6/10 000 gyv.) (sifiliu, gonokokine infekcija, chlamidijų sukelta infekcija), 6 iš jų buvo 

diagnozuoti užsieniečiams, kai 2014 m. buvo diagnozuoti tik 2 susirgimai. Kretingos r. sav. 

užsikrėtusių ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis registruoti 6 asmenys (1,5/ 10 000 gyv.), 

užimama viduriniųjų rodiklių zona (geltona spalva). ŽIV nešiotojų 2015 metais registruoti 3 nauji 

atvejai. Iš viso rajone ŽIV nešiotojų registruota 17 atvejų. 

Gerinti motinos ir vaiko sveikatą – svarbiausias valstybės ir sveikatos sistemos uždavinys. 

Tyrimais įrodyta, kad gera vaiko sveikata lemia gerą asmens sveikatą vėlesniais gyvenimo 

tarpsniais. Uždavinio pagerinti motinos ir vaiko sveikatą, įgyvendinimui matuoti numatyti 6 

rodikliai, du iš jų patenka į geriausiųjų grupę, keturi į viduriniąją grupę. (Žr. 2 lentelę). 

Kretingos r. savivaldybėje 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, 

raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimčių ir 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, 

stabligės, kokliušo vakcina, 3 dozės) skiepijimo apimčių rodikliai yra tokie patys kaip ir Lietuvoje. 

Analizuojant savivaldybės (MMR1 - 96,05; DTP3 – 93,81) ir Lietuvos rodiklius (MMR1 - 94,15; 

DTP3 – 93,48), Kretingos r. sav. patenka į viduriniąją kvintilio grupę (geltona zona). (Žr. 2 lentelę). 

Vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus skirta Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa. Dantų silantavimo paslaugą gali suteikti gydytojai odontologai arba burnos 

higienistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl 

šių paslaugų finansavimo. Klaipėdos teritorinės ligonių kasos duomenimis, Kretingos r. sav. 1356 

vaikams buvo atlikta dantų silantavimo paslauga, 2014 metais dantų silantavimo paslauga buvo 

atlikta 2021 vaikui. Lyginant Kretingos sav. rodiklį (37,88), pastebima, kad jis 2 kartus geresnis nei 

Lietuvos (19,98), todėl, pagal santykį šis rodiklis priskirtas prie geriausių rodiklių grupės (žalia 

spalva). 

Vaikų, kuriems buvo nustatytas dantų ėduonis, skaičiaus bei paauglių (15-17 m.) gimdymų 

skaičiaus rodikliai yra labai panašūs į Lietuvos, todėl pagal santykį, užima viduriniąją kvintilių 

grupę (geltona zona). (Žr. 2 lentelę). 

Analizuojant 4 uždavinio - stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę, rodiklių 

rezultatus, stebima, kad iš 8 rodiklių tik 1 rodiklis yra prastesnis, lyginant su Lietuva. 2 rodikliai 

patenka į geriausiųjų, 5 į vidutiniųjų rodiklių grupę. (Žr. 2 lentelę). 

Tiek sergamumas, tiek mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje yra jau daug metų 

aktuali problema. Lėtinės neinfekcinės ligos tapo globalia sveikatos problema, skatinančia kelti vis 

didesnius iššūkius kiekvienai šaliai, nepriklausomai nuo jos ekonominio ir socialinio išsivystymo.  

2015 m. dėl šių priežasčių Lietuvoje mirė 23 587 gyventojai (mirtingumo rodiklis – 811,97/100 000 

gyv. ), o Kretingos r. sav. 307 (778,41/ 100 000 gyv.). Pagal savivaldybės ir Lietuvos santykį 
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Kretingos r. savivaldybės rodiklis patenka į viduriniųjų rodiklių grupę (geltona zona). (Žr. Priedo 6 

pav.). 

Piktybiniai navikai yra viena iš svarbiausių mirties priežasčių Lietuvoje. 2014 m. Lietuvoje nuo 

piktybinių navikų mirė 8 348 gyventojai, o Kretingos r, savivaldybėje - 105 asmenys. Kretingos r. 

sav. rodiklis (266,23) yra mažesnis už Lietuvos (287,38), todėl šis rodiklis patenka į viduriniąją 

grupę (geltona spalva), (Žr. Priedo 7 pav.). 

Nuo cerebrovaskulinių ligų, kurioms priklauso smegenų infarktas, intracerebrinis kraujavimas, 

smegenų arterijų užsikimšimas ir kt. ligos 2015 m. Lietuvoje mirė 5 694 žmonių, o Kretingos r. 51 

asmuo. Kretingos r. savivaldybės rodiklis (129,31) yra mažesnis 34 proc. už Lietuvos rodiklį 

(196,01), todėl patenka į geriausių rodiklių grupę (žalia spalva). 

Lietuvoje 2015 m. 12 386 asmenų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose pirmą 

kartą gyvenime buvo užregistruotas II tipo cukrinis diabetas (nuo insulino nepriklausomas 

diabetas), Kretingos r. sav. - 1 051. Kretingos r. sav. rodiklis (51,82) yra didesnis už Lietuvos 

rodiklį (43,7) 19 proc., pagal santykį, Kretingos r. sav. patenka į prasčiausių rodiklių grupę (raudona 

zona). 

Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa yra skirta moterims nuo 50 iki 69 metų 

amžiaus imtinai. Šio amžiaus moterims kartą per 2 metus nemokamai gali būti atliekamas 

mamografinis tyrimas. Kretingos r. sav. šia programa pasinaudojo 1825 arba 33,47 proc. moterų. 

Šis rodiklis yra mažesnis už Lietuvos (48,4 proc.), todėl Kretingos r. sav. patenka į viduriniąją 

kvintilių zoną (geltona spalva). (Žr. 2 lentelę). 

Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa yra skirta moterims nuo 25 iki 60 

metų. Šio amžiaus moterys kartą per 3 metus gali nemokamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio. 

Šia programa Kretingos r. sav. pasinaudojo 4685 arba 48,63 proc. moterų. Šis rodiklis yra mažesnis 

už Lietuvos (50,24 proc.), todėl Kretingos r. sav. patenka į viduriniąją kvintilių zoną (geltona 

spalva). (Žr. 2 lentelę). 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50-74 metų amžiaus 

asmenims, kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Šia 

programa Kretingos r. sav. pasinaudojo 5646 arba 48,2 proc. Kretingos r. sav. šis rodiklis yra 

prastesnis nei Lietuvoje (50,44 proc.), todėl patenka į viduriniųjų rodiklių zoną (geltona spalva). 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa yra skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir 

moterims nuo 50 iki 65 metų. Šio amžiaus asmenims kartą per metus šeimos gydytojas nustato 

rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. Šia 

programa Kretingos r. sav. pasinaudojo 3943 arba 43,23 proc. Kretingos r. savivaldybėje šis rodiklis 

yra geresnis nei Lietuvoje (37,42 proc.), todėl pagal santykį Kretingos r. sav. patenka į geriausių 

rodiklių grupę (žalia spalva). (Žr. 2 lentelę). 
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II. SPECIALIOJI DALIS 

 

2.1. Prioritetinių sričių identifikavimas 

 

Kretingos rajono savivaldybėje yra 6 rodikliai, kurie patenką į blogiausiųjų rodiklių sąrašą 

(raudona zona) tačiau, išsamiai analizuoti, kaip prioritetines Kretingos rajono gyventojų sveikatos 

problemos buvo pasirinktos trys reikšmės, kurios labiausiai atspindi rajono probleminių visuomenės 

sveikatos sričių sąrašą: 

1. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) 

2. Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze skaičius 10 000 gyventojų. 

3. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 100 000 gyventojų. 

Plačiau analizuoti nepasirinkti rodikliai: pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00 – 

V99) 100 000 gyventojų. Šis rodiklis patenka į raudoną zoną, 2014 m. toks atvejis buvo registruotas 

tik 1, 2015 m. – 3 atvejai, manoma, kad reikšmė atsitiktinė, mažas situacijos pokytis, smarkiai 

pakeitė rodiklio reikšmę.  

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų, 2015 metais rajone buvo 1736 atvejai, 

rodiklis (44,02/1 000 gyv.), šalies rodiklis (33,62/1 000 gyv.), todėl patenka į raudonąją zoną (12 

pav.). 2014 m. išvengiamų hospitalizacijų buvo 1566 atvejai (rodiklis 39,2/1 000 gyv.). 

Hospitalizuota 2015 m. Kretingos rajone buvo dėl pneumonijos, astmos, stazinio širdies 

nepakankamumo, cukrinio diabeto, ausų, nosies ir gerklės infekcijų. Daugiausia hospitalizacijų 

užregistruota buvo dėl pneumonijos nuo  1 iki 17 metų  ir 65 ir vyresnio amžiaus grupėse. Dėl 

stazinio širdies nepakankamumo ir II tipo cukrinio diabeto ir jo komplikacijų daugiausia 

hospitalizuoti 65 ir vyresnio amžiaus pacientai. Dėl krūtinės anginos hospitalizuota nuo 18 iki 64 

amžiaus grupės asmenų, ausų, nosies ir gerklės infekcijos nuo 1 iki 17 metų amžiaus pacientai. 

Savivaldybių rodikliai svyravo nuo 20,91/1 000 gyv. iki 70,51/1 000 gyv.. Mažiausias rodiklis 

buvo Vilniaus r. sav. – 20,9/1 000 gyv., didžiausias Zarasų r. sav. 70,51/1 000 gyv. Lyginant su 

Klaipėdos apskr.(36,51/1 000 gyv.), Ukmergės r. (41,16/1 000 gyv.) Kretingos r. sav. rodiklis yra 

prastesnis, lyginant su Raseinių r. (45,33/1 000 gyv.) yra geresnis.  

Išvengiamos hospitalizacijos rodo ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos kokybės 

rodiklius, ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimą tinkamai, efektyviai ir laiku, daugelio 

hospitalizacijų dėl tam tikrų ligų neturėtų būti. Tai rodo, kad pacientai negavo tinkamos 

ambulatorinės sveikatos priežiūros, ji buvo neefektyvi arba suteikta ne laiku. 
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2.2.  Sveikos mitybos įpročiai 

 

Išimtinis žindymas suprantamas kaip kūdikių maitinimas, kuomet jiems duodamas tik motinos 

pienas, neprimaitinant kitais produktais ir neduodant gerti kitų skysčių (taip pat ir vandens, arbatos 

ir sulčių) 

Mityba, atitinkanti rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, kaip ir 

tinkamų bei palankių sveikatai maisto produktų gamyba ir vartojimas, gali padėti išvengti su mityba 

susijusių lėtinių neinfekcinių ligų. Tinkamai įvertinti ir palyginti mitybos įpročius pagal 

savivaldybes kol kas negalime, nes nėra sukurtos vieningos tyrimo metodikos. Nuo kitų metų 

planuojama pradėti vykdyti šiuos tyrimus. 

2013 metais atliktas gyvensenos tyrimas, kuris atspindi visos Lietuvos situaciją, padėjo 

išsiaiškinti, kad vis dėlto Lietuvos gyventojų mityba nėra sveikatinanti – per mažai vartojama 

šviežių daržovių ir vaisių, žuvies ir jos produktų. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų renkasi maisto 

produktus pagal kainą. Mažiau nei pusė gyventojų laikosi mitybos režimo (Dobrovolskij V., Stukas 

R., 2013). 

2.2.1. Kūdikiai, išimtinai žindyti iki 6 mėn. amžiaus 

 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) rodiklis patenka į raudonąją zoną, 

2014 m. šis rodiklis taip pat buvo prasčiausiųjų grupėje. Duomenys apie kūdikių žindimą gauti iš 

statistinės ataskaitos formos ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita“. 

Analizuojant šią ataskaitą, pastebėta, kad iš 355 kūdikių (sulaukusių vienerių metų amžiaus) 207, tai 

sudarė 58,3 proc. (2014 m. – 58,7 proc.) iki 3 mėn. amžiaus maitinti krūtimi (bent dalinai). Iki 3 

mėnesių maitinti krūtimi (išimtinai tik motinos pienu) 120 kūdikių.  Iki 6 mėnesių maitinti krūtimi 

(bent iš dalies) 119. Iki 6 mėnesių maitinti krūtimi (išimtinai tik motinos pienu) 57 (16,06 proc.).  
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5 pav. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras. 

2015 metais, vaikų, sulaukusių vienerių metų amžiaus buvo 27 700, trečdalis jų (8 872) buvo 

išimtinai maitinami tik motinos pienu. Pavaizduotame žemėlapyje (11 pav.), kuo intensyvesnė 

spalva, tuo situacija rajone geresnė. Geriausias rodiklis Kauno r. sav. 47,9 proc., mažiausias rodiklis 

Jurbarko r. sav. 10,6 proc. Lyginant duomenis su Ukmergės r. sav. (17,39), Raseinių r. sav. (39,77), 

Klaipėdos apsk. (24,45), Kretingos r. sav. atrodo prasčiausiai. Gerinant situaciją rajone, būtina ir 

toliau aktyviai vykdyti nėščiųjų mokyklėles, skatinant mamas kuo ilgiau išimtinai žindyti kūdikį tik 

motinos pienu.  

 

2.3. Sveikatos sistemos tvarumas ir kokybė 

 

Pasaulio sveikatos organizacija tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o tuberkuliozės 

kontrolę – prioritetine veikla. Tuberkulioze šiomis dienomis išlieka viena svarbiausių globalių 

sveikatos problemų. PSO duomenimis, net trečdalis pasaulio gyventojų yra užsikrėtę tuberkuliozės 

mikobakterijomis. Lietuvoje pastaraisiais metais TB atvejų mažėjo, tačiau epidemiologinė situacija 

vis dar rimta. (6 pav.) 

<= 100
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<= 20

Nėra duomenų

Min = 0

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)

2015

Lietuva

32.03

16,06 
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6 pav. Sergamumas tuberkulioze 100 000 gyventojų dinamika 1990 – 2015 m. Lietuvoje 

 

 

2.3.1. Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 

 

2015 m. užregistruoti 107 daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (3,7/100 000 gyv.). 

28 savivaldybėse neužregistruotas nei vienas naujas atvejis. Savivaldybių gyventojų, tarp kurių 

daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė buvo paplitusi labiausiai Varėnos r. (17,19) rodiklis buvo 

daugiau kaip 4 kartus didesnis už Lietuvos vidurkį ir Pagėgių sav. (23,36) rodiklis buvo daugiau 

kaip 8 kartus didesnis už Lietuvos vidurkį 

Sergamumu vaistams atsparia tuberkulioze Kretingos r. sav. 10 000 gyventojų, 2015 m. 

užregistruoti 3 atvejai, 2014 m. – 1 atvejis, tad mažas situacijos pokytis, pakeitė rodiklio reikšmę ir 

pateko į raudonąją zoną. Paskutinius 5 metus stebimas tuberkuliozės sergamumo ir ligotumo 

mažėjimas. 
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<= 25

<= 20

<= 15

<= 10

<= 5

Nėra duomenų

Min = 0

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv.

2015

Lietuva

3.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. 

sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras. 

 

 

 

8 pav. Sergamumo tuberkulioze dinamika (100 000 gyv.). 

 

Naujų tuberkuliozės atvejų nuo 2012 metų iki 2015 metų Kretingos r. mažėjo. Klaipėdos 

apskrityje ir LR sergamumas mažėjo, o lyginamose savivaldybėse sergamumas tuberkulioze didėjo. 

(8 pav.). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kretingos r. 73,71 79 81,84 80,13 69,62 45,2 46,15 68,73 59,46 40,05 35,5

Raseinių r. 66,82 72,7 54,08 64,99 68,79 49,69 26,86 54,87 25,16 42,55 54,83

Ukmergės r. 65,72 67,05 68,19 60,09 61,22 51,03 103,16 69,61 79,05 51,03 93,05

Lietuva 63,42 64,13 61,18 59,16 53,02 50,79 50,59 47,86 46,76 44,37 41,86

Klaipėdos apskr. 71,91 75,59 64,94 59,25 61,81 58,81 55,72 49,83 54,5 48,15 43,26
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9 pav. Ligotumo tuberkulioze dinamika (100 000 gyv.). 

 

Ligotumas tuberkulioze nuo 2005 metų iki 2015 metų visose lyginamose savivaldybėse 

mažėjo. 2015 metais ligotumas tuberkulioze Kretingos rajone buvo didesnis už LR, Raseinių rajoną 

bei Klaipėdos apskritį (8 pav.). 

 

2.4. Sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

 

Pagrindinės lėtinių neinfekcinių ligų priežastys yra dažnai susijusios su netinkamu žmogaus 

elgesiu. Pagrindiniai rizikos veiksniai, turintys didžiausią įtaką sergamumui ir mirtingumui, yra šie: 

didelis kraujospūdis, rūkymas, padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, fizinio aktyvumo stoka, 

antsvoris ir nutukimas, padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, nesaugus lytinis elgesys, 

piktnaudžiavimas alkoholiu. Kovojant su šiais rizikos veiksniais efektyviausios yra visuomenės 

sveikatos strategijos, kuriomis siekiama pakeisti socialines normas skatinant sveiką gyvenseną, 

sveiką elgesį ir mažinant rizikos veiksnių paplitimą ir jų poveikį. Pagrindinės mirčių priežastys 

lėtinių neinfekcinių ligų struktūroje - kraujotakos sistemos bei onkologinės ligos. 

2.4.1. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, bendrai sergančių II tipo 

cukriniu diabetu Kretingos r. sav. registruota 1110 asmuo. Iš jų didesnė dalis buvo tarp moterų 

(atitinkamai: moterų 682 arba 61,4 proc.; vyrų – 428 arba 38,6 proc. ). Dažniau sirgo asmenys, 

gyvenantys mieste nei kaime (atitinkamai: mieste – 608 arba 54, 8 proc.; kaime – 501 arba 45,2 

proc.). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kretingos r. 326,1 315,99 293,27 274,73 297,05 204,6 240,46 262,66 227,93 215,29 212,98

Raseinių r. 362,72 324,75 354 329,97 341,41 345,19 281,98 172,83 176,11 192,9 176,03

Ukmergės r. 271,64 326,29 329,57 261,16 289,63 245,41 296,89 275,85 271,4 241,72 301,04

Lietuva 239,46 230,53 212,08 194,33 181,98 161,56 164,62 159,68 158,94 152,3 145,13

Klaipėdos apskr. 294,97 294,38 265,59 247,93 240,15 217,57 231,48 226,93 217,09 205,69 203,4
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Analizuojant naujų atvejų struktūrą, stebima, kad per 2015 metus naujai diagnozuotas II tipo 

cukrinis diabetas buvo 223 asmenims (134 moterims ir 89 vyrams). Naujų atvejų struktūroje 

sergančių asmenų, kurie gyveno mieste (114), tik 4 proc. daugiau, nei gyvenančių kaime (109).  

Analizuojant sergamumą pagal amžiaus grupes, pastebima, kad dažniau nauji cukrinio diabeto 

atvejai yra diagnozuojami 45 metų ir vyresnio amžiaus asmenų grupėje. Dažniau cukrinis diabetas 

diagnozuojamas moterims nei vyrams (atitinkamai: moterų - 63, vyrų – 46).  

Per 2015 metus iš viso cukrinio diabeto atvejų buvo registruota 223 asmenimis daugiau nei 

2014 metais. Per 2014 metus cukrinio diabeto atvejų buvo registruota 208 asmenimis daugiau nei 

per 2013 metus.  

 

10 pav. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras. 

 

Sergamumas šia liga Lietuvoje – 42,6/10 000 gyv. Didžiausias sergamumo rodiklis nustatytas 

Lazdijų r. sav. (75,1/10 000 gyv.), mažiausias – Utenos r. sav. gyventojams (19,7/10 000 gyv.). 

Lyginant su Klaipėdos apskr. (50,5/10 000 gyv.), Ukmergės r. (50,1/10 000 gyv.), Raseinių r. 

(51,7/10 000), Kretingos r. sav. rodiklis yra prasčiausias (57,6/10 000 gyv.). 
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Min = 10

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.

2015

Lietuva

42.6
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2.5. Bendruomenės sveikatos stiprinimo veiklos, susijusios su prioritetinėmis veiklomis 

 

 2015 metais: 

Sveikos mitybos įpročių skatinimui bei II tipo CD prevencijai: 

 24 pamokėlės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Vaikai buvo supažindinami su sveikos mitybos piramide bei taisyklėmis. Iš viso dalyvavo 385 

vaikai. Šios pamokėlės vyko kovo-balandžio mėn. 

 1 paskaita tėvams, kurios metu tėvai supažindinami su sveika ir 

pilnaverte vaikų mityba. Iš viso joje dalyvavo 10 tėvų. Ši paskaita vyko balandžio mėn. 

 1 paskaita bendruomenei apie sveikos mitybos principus, joje dalyvavo 

29 žmonės. Ši paskaita vyko lapkričio mėn. 

 

Mirtingumui dėl paskendimo mažinti:  

 Organizuota plaukimo mokykla, iš viso išmokti plaukti turėjo galimybę 

70 mokyklinio amžiaus vaikų. Plaukimo mokykla vyko liepos mėn. 

 2016 metais 

Sveikos mitybos įpročių skatinimui bei II tipo CD prevencijai: 

 24 pamokėlės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Vaikai buvo supažindinami su sveika mityba, sveikos mitybos piramide bei taisyklėmis.  

 12 pamokų vyresniems mokiniams, sveikos mitybos temomis. 

 2 paskaitos bendruomenei apie sveikos mitybos principus, jose dalyvavo 

40 žmonių. Paskaitos vyko rugsėjo ir lapkričio mėn. 

 2 paskaitos būsimiems tėvams apie kūdikių maitinimą. Dalyvavo 50 

tėvelių. 

Mirtingumui dėl paskendimo mažinti:  

 Organizuota plaukimo mokykla, iš viso išmokti plaukti turėjo galimybę 

84 mokyklinio amžiaus vaikų. Plaukimo mokykla vyko liepos mėn. 

Mažinant pėsčiųjų traumas ir mirtingumą dėl eismo įvykių: 

 Judriosios savaitės metu išdalinta 300 atšvaitų Kretingos r. gyventojams. 

 

____________________ 
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REKOMENDACIJOS 

 

Siekiant geresnės Kretingos rajono gyventojų sveikatos būklės, mažinant sveikatos 

netolygumus, mirtingumą nuo plačiai paplitusių ligų, būtinas bendradarbiavimas tarp visų sektorių  

Rekomendacijos Kretingos r. sav.: 

 Tobulinti visuomenės sveikatos darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti gebėjimus sveikatos 

stiprinimo, ligų prevencijos ir sveikatos netolygumų mažinimo klausimais. 

 Planuojant, rengiant ir vykdant priemones (pvz.: strateginio veiklos plano priemonių 

sudarymas, teritorijų planavimas, kelių, šaligatvių tvarkymas, leidimų alkoholio ir tabako 

gaminiams prekiauti išdavimas ir kt.) atsižvelgti į Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytus 

visuomenės sveikatos prioritetus bei gyventojų sveikatos būklės rodiklius ir jai įtaką darančius 

aplinkos veiksnius. 

 Plėtoti fiziniam aktyvumui palankią infrastruktūrą (dviračių takų plėtra, laisvalaikio ir 

sveikatingumo zonų įrengimas, vandens telkinių saugumą).  

Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigoms: 

 Aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant rajono gyventojų asmens ir visuomenės 

sveikatos problemas kartu su kitais sektoriais. 

 Didinti valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo mastą ir profilaktiniam 

pasitikrinimui pakviesti ne mažiau 80 procentų nustatytos amžiaus grupės gyventojų. Aktyviai 

ieškoti bendradarbiavimo būdų pasiekti aukštesnių valstybinių profilaktinių programų 

įgyvendinimo rodiklių. 

 Gyventojus, turinčius sveikatos rizikos veiksnių (alkoholio ir tabako gaminių vartojimas, 

nutukimas, mažas fizinis aktyvumas), konsultuoti dėl galimybių ir būdų šiems veiksniams mažinti. 

 Skatinti mamas kuo ilgiau išimtinai žindyti kūdikį tik motinos pienu. 

Rekomendacijos žiniasklaidai: 

 Tęsti pozityvios socialinės reklamos ir mokslu pagrįstos informacijos sklaidą, mažinant 

neigiamos informacijos poveikį visuomenės sveikatai.  

    ____________________ 
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Kretingos rajono savivaldybės visuomenės  

sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitos 

 Priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyv. 2015 m. Lietuvoje. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

2 pav. Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

<= 70

<= 56

<= 42

<= 28

<= 14

Nėra duomenų

Min = 0

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.

2015

Lietuva

5.03

<= 150

<= 120

<= 90

<= 60

<= 30

Nėra duomenų

Min = 0

Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv.

2015

Lietuva

30.84

17,75 

5,92 
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3 

pav. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

<= 25

<= 20

<= 15

<= 10

<= 5

Nėra duomenų

Min = 0

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.

2015

Lietuva

3.86

7,61 

<= 70

<= 56

<= 42

<= 28

<= 14

Nėra duomenų

Min = 0

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyventojų

2015

Lietuva

25.2

17,75 
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5 pav. Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyv. Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

<= 80

<= 68

<= 56

<= 44

<= 32

Nėra duomenų

Min = 20

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyv.

2015

Lietuva

33.62

44,02 

<= 1500

<= 1200

<= 900

<= 600

<= 300

Nėra duomenų

Min = 0

Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) rodiklis 100 000 gyv.

2015

Lietuva

811.97

778,41 
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7 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 000 gyv.   

 Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Iš viso užregistruota susirgimų tuberkulioze 1 000 gyv. 2015 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

<= 450

<= 400

<= 350

<= 300

<= 250

Nėra duomenų

Min = 200

Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C96) 100 000 gyv.

2015

Lietuva

287.38

266,23 

<= 5

<= 4

<= 3

<= 2

<= 1

Nėra duomenų

Min = 0

Iš viso užregistruota susirgimų tuberkulioze (A15-A19) 1000 gyv.

2015

Lietuva

1.38

2,46 


