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PRATARMĖ 
 

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas 
visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, 
apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.  

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programos 
tikslas – sukurti nuolatinę Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos 
stebėsenos sistemą, siekiant vertinti rajono visuomenės sveikatos būklę, aktualius ją veikiančius 
veiksnius. 

Programoje rinkti ir kaupti duomenys yra gaunami iš Higienos instituto sveikatos 
informacijos centro, Lietuvos statistikos departamento, Šiaulių teritorinės ligonių kasos, Telšių 
visuomenės sveikatos centro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, UAB „Mažeikių 
vandenys“, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 
viešai skelbiamų duomenų ir statistinių ataskaitų, kompiuterizuotų duomenų bazių ir registrų, o 
viešai neprieinamų duomenų yra prašoma iš jų valdytojų.  

Ataskaitoje pristatomi pagrindiniai Mažeikių rajono savivaldybės, Telšių apskrities ir 
Lietuvos demografinės ir socialinės-ekonominės būklės, gyventojų sveikatos būklės, fizinės 
aplinkos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai, jų pokyčiai, tendencijos.  

Ši ataskaita sudarys galimybę politikams, specialistams, vadovams ir organizatoriams, taip pat 
visuomeninių organizacijų atstovams ir gyventojams geriau įvertinti Mažeikių rajono savivaldybės 
gyventojų sveikatos problemas bei priimti reikiamus sprendimus. 
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1. DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ BŪKLĖ 

 
Šioje ataskaitos dalyje pateikiami naujausi statistiniai duomenys apie Mažeikių rajono 

savivaldybės gyventojų sudėtį, gimstamumą, mirtingumą, migraciją, nedarbo lygį ir kiti aktualūs 
socialiniai-ekonominiai duomenys. 

 
1. 1. Demografinė būklė 

 
Mažeikių rajono savivaldybės teritorija yra 1220 km². 2012 m. 1 km² teko 47,1 gyventojo 

(2011 m. – 47,9) (Priedo 1 lentelė). 
 

1.1.1 Gyventojų sudėtis 

 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 

vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 57115 gyventojų, t. y. 829 gyventojais mažiau nei 2011 
metais. Per paskutinius trejus (2010-2012 m.) metus  gyventojų skaičius sumažėjo 2336 gyventojais 
(Priedo 1 lentelė). 2012 m. pradžioje 31,01 proc. visų Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų 
gyveno kaimo gyvenamosiose vietovėse (Priedo 2 lentelė), moterys sudarė 53,23 proc. visų 
Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų (Priedo 3 lentelė).  

2012 m. pradžioje Mažeikių rajono savivaldybėje didžiausias gyventojų skaičius buvo 50-54 
metų ir 15-19 metų amžiaus grupėse (Priedo 4 lentelė). Iki 29 metų amžiaus vyrų buvo daugiau nei 
moterų, o nuo 30 metų – moterų (1 pav.). 

 
1 pav.  Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes ir lytį  

2012 metų pradžioje 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Didžiausią Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų dalį sudarė darbingo amžiaus gyventojų 
grupė (2 pav.).  

 
2 pav. Gyventojų skaičius pagal pagrindines amžiaus grupes 2012 metų pradžioje 

Mažeikių rajono savivaldybėje, proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, ryškėja gyventojų senėjimo tendencija – 

2012 m., palyginti su 2010 m., vaikų skaičius sumažėjo 3,26 proc. (Lietuvoje - 2,5 proc., Telšių 
apskrityje - 3,62 proc.), darbingo amžiaus gyventojų – 2,1 proc. (Lietuvoje - 2,1 proc., Telšių 
apskrityje - 1,99 proc.), o pensinio amžiaus gyventojų skaičius padidėjo 1,35 proc. (Lietuvoje – 0,45 
proc., Telšių apskrityje – 0,29 proc.) (Priedo 7,8 lentelės). 

2012 m. pradžioje vidutinis Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų amžius buvo 39,4 metų, 
t. y. 1,6 metų mažiau nei šalies vidurkis (41,0 m.). Vertinant pagal lytį, vyrų vidutinis amžius buvo 
36,7 m. (Lietuvoje - 38,1 m., Telšių apskrityje - 37,4 m.), o moterų – 41,8 m. (Lietuvoje - 43,5 m., 
Telšių apskrityje -  42,7 m.). Per paskutinius trejus metus Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir 
visoje šalyje, vidutinis gyventojų amžius didėjo (Priedo 9 lentelė).   

Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų tenka prieaugio/sumažėjimo) Mažeikių rajono 
savivaldybėje, kaip šalyje ir apskrityje, buvo neigiama (Priedo 17 lentelė). 

 
1.1.2. Gimstamumas 

 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje gimė 651 kūdikis, o tai 104 kūdikiais (13,77 proc.) 

mažiau nei 2011 m. (Priedo10 lentelė). Nors gimstamumas Mažeikių rajono savivaldybėje išliko 
didesnis nei Lietuvoje ir Telšių apskrityje, tačiau 2012 m., palyginti su 2011 m. sumažėjo (3 pav.).  

 
3 pav. Gimstamumas 1000-čiui gyventojų 2010-2012 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Pastaraisiais metais Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, dažniausiai 
gimdė 25-29 metų moterys. 2010-2012 m. rajone pagimdžiusių nepilnamečių iki 15 m. amžiaus 
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užregistruota nebuvo, vidutinis gimdančių moterų amžius buvo 28 metai (Lietuvoje – 29 m., Telšių 
apskrityje – 28 m.) (Priedo 13 lentelė, 15 lentelė). 

1.1.3. Mirtingumas 
 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje mirė 704 žmonės, t. y. 2 žmonėmis mažiau nei 2011 
m. (Priedo 19 lentelė), tačiau per paskutiniuosius trejus metus mirtingumo rodiklis Mažeikių rajono 
savivaldybėje kasmet didėjo, nors išliko mažesnis nei šalyje ir apskrityje (4 pav.). 

 
4 pav. Mirtingumas 100 000-ių gyventojų 2010-2012 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 
2010-2012 m. kaimo gyventojų mirtingumas buvo didesnis nei miesto gyventojų. Panašios 

tendencijos stebimos ir šalyje bei apskrityje (Priedo 22, 23 lentelės).  
Vertinant mirusiųjų skaičių pagal lytį, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje mirė 367 vyrai 

ir 337 moterys (2011 m. – 369 vyrai ir 337 moterys). Nors tiek vyrų, tiek moterų mirtingumo 
rodikliai buvo mažesni už šalies ir apskrities vidurkį, tačiau, palyginti su 2011 m. – padidėjo 
(Priedo 24, 25 lentelės).  

Vertinant mirusiųjų skaičių pagal amžių, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 30,82 proc. 
(217 asmenų) visų mirusiųjų sudarė darbingo (15-64 m.) amžiaus asmenys (42,78 proc. vyrų ir 
17,80 proc. moterų). Mirė 4 vaikai (0-14 m. amžiaus), iš kurių 1 kūdikis iki 1 m. amžiaus. 2010-
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, didžiausias mirusiųjų skaičius 
tiek vyrų, tiek moterų tarpe užregistruotas 85 m. ir vyresnių amžiaus grupėje (Priedo 27, 29, 31 
lentelės). 
 

1.1.4. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 

74,01 metų (Lietuvoje – 73,98, Telšių apskrityje – 73,94). Vertinant pagal lytį, vyrų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė, kaip ir ankstesniais metais, išliko trumpesnė už moterų (2012 m. – 11,73 
metų) (5 pav.). 
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5 pav. 2012 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pagal lytį 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro  ir Mažeikių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 
1.1.5. Migracija 

 
Vidaus ir tarptautinė migracija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per 2010-

2012 m. iš Mažeikių rajono savivaldybės išvyko 8111 gyventojų, o atvyko – 4601 gyventojas. 2012 
m. išvyko 8,68 proc. mažiau gyventojų nei 2011 m., o atvyko – 4,63 proc. daugiau.  

 

 
6 pav. 2010-2012 m. vidaus ir tarptautinė migracija Mažeikių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Per paskutiniuosius trejus metus Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, 
stebimas išvykstančiųjų skaičiaus mažėjimas bei atvykstančiųjų skaičiaus didėjimas (6 pav.). 

 

1.2. Socialinė-ekonominė būklė 
 

Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad socialinė ir ekonominė būklė daro įtaką žmonių 
sveikatai. 
 

1.2.1. Gyventojų užimtumas ir darbo užmokestis 
 

Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m. registruotų bedarbių buvo 6,3 tūkst. asmenų, tai 
sudarė 17,3 proc. darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus. Lyginant su 2010 m. registruotų bedarbių 
buvo 8,4 tūkst. asmenų, tai sudarė 19,5 proc. darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus. Registruotų 
bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pastaraisiais metais mažėjo, tačiau trejų metų 
laikotarpyje buvo didesnis nei Telšių apskrityje ir Lietuvoje (7 pav.). 

 
7 pav. 2010-2012 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. 

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys 
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2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis didėjo šiek tiek daugiau nei Lietuvoje ir Telšių apskrityje (Priedo 36 lentelė). 
 

1.2.2. Gyvenamasis fondas 
 

Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m. gyvenamasis fondas siekė 1544,3 tūkst. m². 
Apsirūpinimas gyvenamuoju būstu savivaldybėje didėja – per 2010-2012 m. vidutinis vienam 
gyventojui tenkantis gyvenamasis plotas išaugo 6,32 proc. Pagal apsirūpinimą būstu savivaldybė 
yra artima apskrities vidurkiui, tačiau nesiekia šalies lygio (8 pav.).   

 
8 pav. 2010-2012 m. naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, m² 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

Vidutinis būsto naudingasis plotas Mažeikių rajono savivaldybėje taip pat buvo mažesnis nei 
šalyje ir apskrityje: 2012 m. buvo 65,0 m², Lietuvoje – 66,6 m², Telšių apskrityje – 69,5 m². 
Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, 
vidutinis būsto naudingasis plotas didesnis buvo kaimo gyvenamosiose vietovėse (Priedo 38 
lentelė). 

 
Apibendrinant, išanalizuotus demografinės ir socialinės-ekonominės būklės rodiklius, 

nustatyta, kad 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje: 
- 2012 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius sumažėjo; 
- vidutinis gyventojų amžius buvo 39,4 metų (2011 m. - 38,8 m.); 
- gimė 651 kūdikis, t. y. 104 kūdikiais mažiau nei 2011 m; 
- padidėjo vyrų ir moterų mirtingumas; 
- sumažėjo registruotų bedarbių skaičius. 
 

2. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ 

 
Šioje ataskaitos dalyje pateikiami naujausi statistikos duomenys apie Mažeikių rajono 

savivaldybės, Lietuvos ir Telšių apskrities gyventojų sveikatos būklę. Dauguma Mažeikių rajono 
savivaldybės rodiklių palyginami su Lietuvos bei Telšių apskrities rodikliais. 
 

2.1. Mirtingumas pagal mirties priežastis 
 
Mirties priežasčių struktūra Mažeikių rajono savivaldybėje jau daugelį metų išlieka 

nepakitusi. Trys pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir 
išorinės mirties priežastys 2012 m. sudarė 83,25 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos 
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sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 55,26 proc., nuo piktybinių navikų – 19,89 proc., o nuo 
išorinių mirties priežasčių – 8,1 proc. visų mirusiųjų (9 pav.).  

 

 
9 pav. Mirusieji pagal mirties priežastis Mažeikių raj. sav. 2012 m., proc. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro ir Mažeikių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje gyventojų mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų, 

piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties priežasčių buvo mažesnis už Lietuvos ir Telšių apskrities 
rodiklius, tačiau dėl kvėpavimo sistemos ligų, virškinimo sistemos ligų ir infekcinių ir parazitinių 
ligų buvo didesnis už šalies ir apskrities rodiklius (10 pav.).  

 
10 pav. Mirtingumas pagal mirties priežastis 2012 m. 

(100 000 gyventojų tenka mirusiųjų) 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 

2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje mirtingumas didėjo: dėl 
infekcinių ir parazitinių ligų, piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų ir kvėpavimo sistemos 
ligų, Lietuvoje – dėl infekcinių ir parazitinių ligų, piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų, 
kvėpavimo sistemos ligų ir išorinių mirties priežasčių, Telšių apskrityje – dėl infekcinių ir 
parazitinių ligų, piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (Priedo 40 
lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje daugiausia vyrų (47,96 proc.) mirė nuo kraujotakos 
sistemos ligų. Nuo infekcinių ir parazitinių ligų mirė 2,45 proc., nuo piktybinių navikų – 19,89 
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proc., o nuo kvėpavimo ir virškinimo sistemos ligų – po 5,99 proc., žuvo dėl išorinių mirties 
priežasčių – 13,08 proc. nuo visų ligų (Priedo 44 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje daugiausia moterų ( 63,2 proc.) mirė nuo kraujotakos 
sistemos ligų. Nuo piktybinių navikų mirė 19,88 proc., infekcinės ir parazitinės ligos sudarė 0,89 
proc. visų mirusių moterų, o virškinimo ir kvėpavimo sistemos ligos – po 4 proc., žuvo dėl išorinių 
mirties priežasčių 2,67 proc. visų mirusių moterų (Priedo 47 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės vyrų mirtingumas viršijo moterų: dėl piktybinių 
navikų, kvėpavimo sistemos ligų, virškinimo sistemos ligų, išorinių mirties priežasčių, infekcinių ir 
parazitinių ligų, o moterų mirtingumas viršijo vyrų mirtingumą tik dėl kraujotakos sistemos ligų (11 
pav.). 

 
11 pav. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas  

pagal pagrindines mirties priežastis ir lytį 
(100 000 gyventojų tenka mirusių) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės miesto gyventojų mirtingumas buvo mažesnis už 
kaimo gyvenamųjų vietovių mirtingumo rodiklius (Priedo 43 lentelė).  

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 70 asmenų (9,94 proc. visų mirusiųjų) mirė dėl 
išorinių mirties priežasčių: iš jų 6 žuvo transporto įvykiuose (8,57 proc. mirusiųjų dėl išorinių 
mirties priežasčių), 4 mirė apsinuodiję alkoholiu (5,71 proc. mirusiųjų dėl išorinių mirties 
priežasčių), 2 buvo nužudyti (2,85 proc. mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių), 11 nusižudė 
(15,71 proc. mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių), 33 mirė dėl nelaimingų atsitikimų (47,14 
proc.) (12 pav.). 

 
12 pav. Mirusieji dėl išorinių mirties priežasčių 2012 m. 

Mažeikių rajono savivaldybėje, proc. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro ir Mažeikių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų mirtingumo rodikliai buvo mažesni už 
šalies rodiklius: dėl tyčinių susižalojimų (savižudybių), apsinuodijimų alkoholio, nelaimingų 
atsitikimų, transporto įvykių ir pasikėsinimų (nužudymų), o už apskrities: dėl tyčinio susižalojimo, 
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nelaimingų atsitikimų  ir transporto įvykių, tačiau buvo didesni nei apskrities rodikliai: dėl 
pasikėsinimų ir apsinuodijimų alkoholio (13 pav.).  

 
13 pav. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 2012 m. 

(100 000 gyventojų tenka mirusių) 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Savižudybių skaičius – labai svarbus rodiklis, atspindintis visuomenės psichikos sveikatos 

būklę. Savižudybių priežasčių yra daug ir kiekvienu konkrečiu atveju jos yra labai individualios. 
Savižudybės nėra tik medicinos problema. Padidėjusi savižudybių rizika yra susijusi su socialinės-
ekonominės padėties pasikeitimu, asmeninio gyvenimo krizėmis, traumuojančiais santykiais ir kt. 

Nors 2012 m., palyginti su 2011 m., gyventojų mirtingumas dėl savižudybių sumažėjo, tačiau 
išlieka aukštas (Priedo 40 lentelė). Vertinant pagal lytį, vyrų mirtingumas dėl savižudybių ženkliai 
viršijo moterų (14 pav.).  

 
14 pav. 2012 m. mirtingumas dėl savižudybių pagal lytį 

(100 000 gyventojų tenka mirusių) 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės kaimo 
gyvenamųjų vietovių gyventojų mirtingumas dėl savižudybių daugiau nei 2,5 karto viršijo miesto 
gyventojų rodiklį (Priedo 43 lentelė). 

 
2.2. Abortai 

 
 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje 
2012 m. buvo atlikta 319 dirbtinių abortų (abortai pagal medicinines indikacijas ir pagal moters 
norą) (2011 m. – 279).  

Abortų skaičius per pastaruosius trejus metus didėjo. 2012 m., palyginti su 2010 m., Mažeikių 
rajono savivaldybėje išaugo 23,6 proc. (Lietuvoje 13,6 proc. sumažėjo, Telšių apskrityje 10,5 proc. 
padidėjo) (Priedo 50 lentelė). 2012 m. 1000-čiui vaisingo amžiaus moterų Mažeikių rajono 
savivaldybėje teko 23,26 dirbtinių abortų (Lietuvoje - 8,52, Telšių apskrityje - 12,06) (Priedo 51 



 

15 
 

lentelė), 80 moterims įvyko savaiminiai persileidimai (2010 m. - 67, 2011 m. - 86) ir buvo 
užregistruoti 8 negimdiniai nėštumai (2010 m. - 4, 2011 m. - 4) (Priedo 52 lentelė). 

2.3. Sveikatos būklė 
 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, naujai užregistruotų suaugusių 
gyventojų susirgimų skaičius Mažeikių rajono savivaldybėje, 2012 m., palyginti su 2011 m., 
sumažėjo, o vaikų – padidėjo (15 pav.). 

 
15 pav. Naujai užregistruotų susirgimų skaičius 1000-čiui gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Mažeikių rajono savivaldybėje naujai užregistruotų suaugusių gyventojų susirgimų skaičius  

buvo mažesnis nei šalyje ir apskrityje, o vaikų priešingai - buvo didesnis už šalies ir apskrities 
rodiklius (Priedo 53 lentelė). 

 
2.3.1.Infekcinės ir parazitinės ligos 

 
Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje 

užregistruotų susirgimų infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis skaičius Mažeikių rajono 
savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje bei Telšių apskrityje, 2010-2012 m., kasmet didėjo. 

 Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., 
palyginti su 2011 m., padidėjo ir buvo didesnis už šalies ir apskrities rodiklius (16 pav.).  
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16 pav. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000-ių gyventojų 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

Vertinant pagal lytį, infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis dažniau sirgo moterys. Moterų 
sergamumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 6099,49/100000 gyv. (Lietuvoje -  
4353,82/100000 gyv., Telšių apskrityje - 4651,87/100000 gyv.), o vyrų – 3506,87/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 3392,38/100000 gyv., Telšių apskrityje - 3250,97/100000 gyv.), taigi, tiek moterų, tiek 
vyrų sergamumas buvo didesnis nei šalyje ir apskrityje (Priedo 58 lentelė).  

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, infekcinės ir parazitinės ligos dažniau buvo 
registruojamos miesto gyventojams. Sergamumas šiomis ligomis 2012 m. Mažeikių rajono 
savivaldybėje tarp miesto gyventojų siekė 5641,52/100000 gyv., o kaimo – 3182,05/100000 gyv. 
(Priedo 59 lentelė).  

Daugiausiai sergančių infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis skaičius užregistruotas vaikų (0-
17 m.) amžiaus grupėje (Priedo 63 lentelė). 

 Tuberkuliozė. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Mažeikių 
rajono savivaldybėje 2012 m. buvo užregistruoti 29 asmenys sergantys tuberkulioze (2011 m. - 27).  

  Sergamumas tuberkulioze kiekvienais metais svyruoja, tai didėja, tai mažėja. 2012 m. 
Mažeikių rajono savivaldybėje palyginti su 2011 m., padidėjo ir  buvo šiek tiek didesnis nei šalyje 
ir apskrityje (17 pav.) 

 
17 pav. Sergamumas tuberkulioze 100000-ių gyventojų 2010-2012 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Vertinant pagal lytį, tuberkulioze dažniau sirgo vyrai. Vyrų sergamumas 2012 m. Mažeikių 

rajono savivaldybėje siekė 71,11/100000 gyv. (Lietuvoje - 92,21/100000 gyv., Telšių apskrityje -  
94,9/100000 gyv.) ir buvo mažesnis už šalies ir apskrities rodiklius, o moterų – 29,61/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 31,77/100000 gyv., Telšių apskrityje - 41,65/100000 gyv.) ir taip pat buvo mažesnis  už 
šalies ir apskrities rodiklius (Priedo 66 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje ir apskrityje, tuberkulioze daugiau sirgo 
kaimo  gyventojai. Sergamumas tarp kaimo gyventojų siekė 90,43/100000 gyv. (Lietuvoje - 
77,65/100000 gyv., Telšių apskrityje - 76,39/100000 gyv.), o tarp miesto gyventojų – 30,44/100000 
gyv. (Lietuvoje - 50,66/100000 gyv., Telšių apskrityje - 59,84/100000 gyv.) (Priedo 67 lentelė).  

Šia liga dažniausiai sirgo suaugę asmenys: didžiausias sergamumas Mažeikių rajono 
savivaldybėje užregistruotas tarp 18-44 m. amžiaus asmenų, o šalyje ir apskrityje tarp 45-64 m. 
amžiaus asmenų. (Priedo 65 lentelė).  

Lytiškai plintančios ligos. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 
Mažeikių rajono savivaldybėje, sergamumas  lytiškai plintančiomis ligomis 2012 m., palyginti su 
2011 m., nežymiai padidėjo ir išliko didesnis už šalies ir apskrities rodiklius (Priedo 73 lentelė). 

Lytiškai plintančiomis ligomis dažniau sirgo moterys. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 
ligotumas tarp moterų siekė 1095,54/100000 gyv. (Lietuvoje - 244,36/100000 gyv., Telšių 
apskrityje - 503,55/100000 gyv.), o tarp vyrų – 130,99/100000 gyv. (Lietuvoje - 98,6/100000 gyv., 
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Telšių apskrityje - 73,33/100000 gyv.). Tiek vyrų, tiek moterų ligotumo rodikliai viršijo šalies ir 
apskrities rodiklius (Priedo 75 lentelė).  

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, miesto  gyventojai 2 kartus dažniau nei kaimo 
gyventojai sirgo lytiškai plintančiomis ligomis. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės miesto 
gyventojų ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis siekė 783,83 /100000 gyv. (Lietuvoje - 211,82 
/100000 gyv., Telšių apskrityje - 408,73 /100000 gyv.), o kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų – 
333,47 /100000 gyv. (Lietuvoje - 103,8 /100000 gyv., Telšių apskrityje - 146,13 /100000 gyv.) 

(Priedo 76 lentelė).  
Didžiausias asmenų, sergančių lytiškai plintančiomis infekcijomis, skaičius užregistruotas 18-

64 m. amžiaus grupėje (Priedo 77 lentelė).  
2012 m. pabaigoje Mažeikių rajono savivaldybėje užregistruoti 64 ŽIV atvejai, t.y. 6 atvejais 

daugiau nei 2011 m. ir 13 AIDS atvejų, t.y. 2 atvejais daugiau nei 2011 m. (Priedo 83, 85 lentelės), 
gonorėjos – 13 atvejų, t.y. 2 atvejais daugiau nei 2011 m., sifilio – 1 atvejis (2011 m. – 2). 
 

2.3.2. Piktybiniai navikai 
 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje 
2012 m., palyginti su 2011 m., sergamumas piktybiniais navikais padidėjo, bet buvo mažesnis už 
Lietuvos ir apskrities rodiklius (Priedo 88 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, didžiausias sergamumas 
užregistruotas priešinės liaukos ir moters krūties piktybiniais navikais. Sergamumas trachėjos, 
bronchų ir plaučių  ir moters krūties piktybiniais navikais buvo didesnis nei Lietuvoje (atitinkamai 
10,4 proc. ir 0,7 proc.) ir Telšių apskrityje (atitinkamai 24 proc. ir 6,5 proc.), sergamumas 
skrandžio, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais viršijo Telšių apskrities rodiklius 
(atitinkamai 0,64 proc., 24 proc.) (18 pav.). 

 
18 pav. Sergamumo piktybiniais navikais 100000-ių gyventojų pasiskirstymo 

pagal diagnozės struktūra 2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
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Vertinant pagal lytį, didesnis sergamumas piktybiniais navikais užregistruotas vyrų tarpe. 
Vyrų sergamumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 636,25/100000 gyv. (Lietuvoje - 
659,79/100000gyv., Telšių apskrityje - 655,66/100000 gyv.), o moterų – 421,11/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 537,12/100000gyv., Telšių apskrityje - 441,71/100000 gyv.) (Priedo 89 lentelė). 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, didesnis sergamumas piktybiniais navikais 
užregistruotas tarp kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų (Priedo 90 lentelė).  

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje vyrų sergamumas piktybiniais navikais viršijo moterų 
dėl: skrandžio piktybinių navikų – 2 kartus, kolorektalinių piktybinių navikų – 1,5 karto, trachėjos, 
bronchų ir plaučių piktybinių navikų – 4,5 karto bei leukemijų ir limfomų – daugiau nei 1,5 karto, o 
moterų sergamumas piktybiniais navikais viršijo vyrų sergamumą tik dėl odos piktybinių navikų – 
apie 2 kartus. Panašios tendencijos stebimos ir šalyje bei apskrityje (19 pav.). 

 

 
19 pav. Sergamumo piktybiniais navikais 100000-ių gyventojų pasiskirstymas 

pagal diagnozes ir lytį Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 

Kaimo gyventojų sergamumas buvo didesnis nei miesto gyventojų dėl: leukemijų ir limfomų, 
skrandžio, kolorektalinių, trachėjos, bronchų ir plaučių, odos, moters krūties, gimdos kaklelio,  
priešinės liaukos piktybinių navikų (Priedo 96, 102, 110, 118, 125, 131, 137 lentelės).  

 
2.3.3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos 

 
Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje 

2012 m., palyginti su 2011 m., sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis padidėjo, bet buvo 
mažesnis nei šalyje ir apskrityje (Priedo 148 lentelė). 

Dažniausiai kraujo ir kraujodaros organų ligomis sirgo 65+ m. amžiaus asmenys (Priedo 154 
lentelė), o vertinant pagal lytį ir gyvenamąją vietovę - moterys ir miesto gyventojai (Priedo 149, 
150, 152, 153 lentelės). 

Anemijos. Sergamumas anemijomis 2012 m., palyginti su 2011 m., padidėjo, bet buvo 
mažesnis nei šalyje ir apskrityje (Priedo 156 lentelė). Anemijomis žymiai dažniau sirgo moterys ir 
miesto gyventojai (Priedo 157, 158, 160, 161 lentelės).  
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2.3.4. Endokrininės sistemos ligos 
 

Endokrininės sistemos ligos turi tendenciją didėti. Mažeikių rajono savivaldybėje 2010-2011 
m. šis rodiklis visada buvo didesnis už Lietuvos ir Telšių apskrities rodiklius, bet 2012 m. buvo 
mažesnis už šalies ir apskrities rodiklius (20 pav.).  

 
20 pav. Sergamumas endokrininės sistemos ligomis 100000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
 

Vertinant pagal amžių, dažniausiai endokrininės sistemos ligomis sirgo 65+ m. amžiaus 
asmenys (Priedo 170 lentelė), o vertinant pagal lytį ir gyvenamąją vietovę - moterys ir miesto 
gyventojai (Priedo 165, 166, 168, 169 lentelės). 

Cukrinis diabetas. Mažeikių rajono savivaldybėje sergamumas cukriniu diabetu 2012 m., 
palyginti su 2011 m., sumažėjo ir buvo žymiai mažesnis nei šalyje ir apskrityje (Priedo 173 lentelė). 
Cukriniu diabetu  dažniau sirgo 65+ m. amžiaus asmenys, o vertinant pagal lytį ir gyvenamąją 
vietovę - moterys ir miesto gyventojai (Priedo 174, 175, 177, 178, 179 lentelės).  

 
2.3.5. Psichikos ir elgesio sutrikimai 

 
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., 

palyginti su 2011 m., padidėjo ir viršijo šalies rodiklį, bet buvo mažesnis už apskrities rodiklį 
(Priedo 182 lentelė). 

Dažniausiai psichikos ir elgesio sutrikimais sirgo 65+ amžiaus asmenys (Priedo 188 lentelė). 
Vertinant pagal lytį ir gyvenamąją vietovę, dažniau sirgo moterys ir miesto gyventojai (Priedo 183, 
184, 186, 187 lentelės). 

Demencija ir Alzhaimerio liga. Sergamumas demencija ir Alzhaimerio liga Mažeikių rajono 
savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., sumažėjo (21 pav.).  Daugiausiai susirgimu demencija 
ir Alzhaimerio liga užregistruota  65+ amžiaus grupėje (Priedo 199 lentelė), o vertinant pagal lytį ir 
gyvenamąją vietovę - dažniau sirgo moterys ir miesto gyventojai (Priedo 197, 198 lentelės). 

Šizofrenija. Sergamumas šizofrenija  Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti su 
2011 m., padidėjo (21 pav.). Didžiausias ligotumas šizofrenija užregistruotas 45-64 m. amžiaus 
grupėje (Priedo 205 lentelė) - dažniau sirgo moterys ir miesto gyventojai (Priedo 206, 207 lentelės). 

2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje sergamumas nuotaikos 
sutrikimais, psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant alkoholį taip pat didėjo (21 pav.). 

Vertinant pagal amžių, didžiausias sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant 
alkoholį, užregistruotas 45-64 m. amžiaus grupėje (Priedo 221 lentelė). 
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21 pav. Sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais 100000-ių gyventojų, Mažeikių rajono 

savivaldybėje, pasiskirstymo pagal diagnozės struktūra 2010–2012 m.   
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Vertinant pagal lytį ir gyvenamąją vietovę - psichikos ir elgesio sutrikimais dažniau sirgo 

vyrai ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojai (Priedo 222, 223 lentelės), o didžiausias 
sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, užregistruotas 
18-44 m. amžiaus grupėje (Priedo 226 lentelė).  

 
2.3.6. Nervų sistemos ligos 

 
Sergamumas nervų sistemos ligomis 2010-2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje sumažėjo 

(3,5 proc.) ir buvo mažesnis nei šalyje ir apskrityje (22 pav.).  
Dažniausiai nervų sistemos ligomis sirgo 65+ m. amžiaus asmenys (Priedo 237 lentelė), o 

vertinant pagal lytį ir gyvenamąją vietovę - moterys ir miesto gyventojai (Priedo 232, 233, 235, 236 
lentelės). 

 
22 pav. Sergamumas nervų sistemos ligomis 100000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Epilepsija ir epilepsinė būklė. Mažeikių rajono savivaldybėje sergamumas epilepsija ir 

epilepsine būkle turi tendenciją didėti. 2012 m. sergamumas buvo 129,56/100000 gyv. (2011 m. – 
103,1/100000 gyv.) (23 pav.). 

Daugiausia sergančių epilepsija ir epilepsine būkle užregistruota 18-64 m. amžiaus grupėje 
(Priedo 246 lentelė). Vertinant pagal lytį, Mažeikių rajono savivaldybėje dažniau sirgo vyrai ir 
miesto gyventojai (Priedo 241, 242, 244, 245 lentelės). 
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Cerebrinis paralyžius. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas cerebriniu 
paralyžiumi kiekvienais metais tai didėja, tai mažėja: 2012 m. buvo 33,27/100000 gyv., o 2011 m. – 
27,39/100000 gyv. (23 pav.).  

 
23 pav. Sergamumo nervų sistemos ligomis 100000-ių gyventojų, Mažeikių rajono 

savivaldybėje, pasiskirstymo pagal diagnozės struktūra 2010–2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 

Dažniau cerebriniu paralyžiumi sirgo vyrai,  miesto gyventojai ir vaikai (Priedo 253, 254, 255 
lentelė). 

 
2.3.7. Akių ligos 

 
Sergamumas akių ligomis 2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje šiek 

tiek padidėjo, bet buvo mažesnis už šalies ir apskrities rodiklius (24 pav.). 

 
24 pav. Sergamumas akių ligomis 100000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Dažniausiai akių ligomis Mažeikių rajono savivaldybėje sirgo 0-17 m. amžiaus asmenys, 

moterys ir miesto gyventojai (Priedo 259, 260, 262, 263, 264 lentelės).  
65+ metų amžiaus asmenų grupėje dominuoja susirgimai katarakta ir glaukoma.  
Sergamumas katarakta padidėjo 3,6 proc. (2012 m. - 716,1/100000 gyv., 2011 m. – 

691,11/100000 gyv.) ir viršijo Lietuvos rodiklį, bet buvo mažesnis už  apskrities rodiklį (Priedo 267 
lentelė). Daugiausia sirgo moterys ir miesto gyventojai (Priedo 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 
lentelės). 

Sergamumas glaukoma Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m. sumažėjo 2,7 proc. (2012 m. - 
105,05/100000 gyv., 2011 m. – 107,94/100000 gyv.) ir buvo mažesnis už šalies ir apskrities 
rodiklius (Priedo 276 lentelė), dažniau sirgo moterys ir miesto gyventojai (Priedo 276, 277, 278, 
279, 280, 281 lentelės). 
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2.3.8. Ausų ligos 
 

Sergamumas ausų ligomis Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., 
padidėjo ir buvo mažesnis nei Telšių apskrityje, bet didesnis nei Lietuvoje (25 pav.).  

 
25 pav. Sergamumas ausų ligomis 100000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Daugiausiai ausų ligomis sirgo moterys, miesto gyventojai, bei 65+ m. amžiaus asmenys 

(Priedo 286, 287, 289, 290, 291 lentelės). 
 

2.3.9. Kraujotakos sistemos ligos 
 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2010-2012 m. sergamumo 
kraujotakos sistemos ligomis rodikliai išlieka panašūs (26 pav.).  

 
26 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 100000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje bei Telšių apskrityje, iš kraujotakos 
sistemos ligų didžiausias ligotumas užregistruotas hipertenzinėmis ligomis bei išeminė širdies liga, 
o mažiausias – insultu ir miokardo infarktu. Ligotumas miokardo infarktu nežymiai viršijo Telšių 
apskrities rodiklius. Visi kiti rodikliai buvo mažesni už Lietuvos ir apskrities rodiklius (27 pav.). 
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27 pav. Ligotumo kraujotakos sistemos ligomis 100000-ių gyventojų pasiskirstymo pagal 

diagnozes struktūra 2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Vertinant pagal lytį, didesnis ligotumas kraujotakos sistemos ligomis užregistruotas moterų 

tarpe. Moterų ligotumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 22762,9/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 27002,7/100000 gyv., Telšių apskrityje - 26897,8/100000 gyv.), o vyrų – 
14963,1/100000 gyv. (Lietuvoje - 18744,7/100000 gyv., Telšių apskrityje - 17016,9/100000 gyv.) 
(Priedo 298 lentelė). Vyrai, dažniau nei moterys, sirgo tik miokardo infarktu. Analogiška situacija 
stebima šalyje ir apskrityje. 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, didesnis ligotumas kraujotakos sistemos ligomis 
užregistruotas tarp miesto gyventojų. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis 2012 m. Mažeikių 
rajono savivaldybėje tarp miesto gyventojų siekė 20729,5/100000 gyv. (Lietuvoje - 24901,7/100000 
gyv., Telšių apskrityje - 24873,0/100000 gyv.), o kaimo – 15441,1/100000 gyv. (Lietuvoje - 
19256,6/100000 gyv., Telšių apskrityje - 18377,8/100000 gyv.) (Priedo 299 lentelė). Vertinant 
pagal amžių, dažniausiai kraujotakos sistemos ligomis sirgo 65+ m. amžiaus asmenys (Priedo 300 
lentelė). 

 
2.3.10. Kvėpavimo sistemos ligos 

 
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti 

su 2011 m., sumažėjo, bet buvo didesnis už šalies ir apskrities rodiklius (Priedo 348 lentelė). 
Kvėpavimo sistemos ligomis daugiausia sirgo 0-17 m. amžiaus asmenys (Priedo 354 lentelė), 

moterys ir miesto gyventojai (Priedo 349, 350, 352, 353 lentelės). 
Iš kvėpavimo sistemos ligų Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai, kaip ir Lietuvos bei 

Telšių apskrities, dažniausiai sirgo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. 2012 
m. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis ir gripu, pneumonijomis, lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų infekcijomis, lėtinėmis 
obstrukcinėmis plaučių ligomis viršijo Lietuvos ir Telšių apskrities rodiklius (28 pav.).  
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28 pav. Sergamumo  kvėpavimo sistemos ligomis 100000-ių gyventojų pasiskirstymo pagal 

diagnozes struktūra 2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje daugiausia didėjo sergamumas 

lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis (28,55 proc.) ir lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų 
infekcijomis (22,33 proc.). Sergamumas astma padidėjo 10,86 proc. (Priedo 375, 384, 391 lentelės), 
o sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu bei pneumonijomis – 
sumažėjo (atitinkamai 2,91 proc. ir 3,48 proc.) (Priedo 357, 366 lentelės).  

Vertinant pagal lytį, didesnis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis užregistruotas moterų 
tarpe. Moterų sergamumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 27006,8/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 23130,5/100000gyv., Telšių apskrityje - 23795,7/100000 gyv.), o vyrų – 
26060,1/100000 gyv. (Lietuvoje - 21799,6/100000gyv., Telšių apskrityje - 22416,0/100000 gyv.) 
(Priedo 349 lentelė). 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę Mažeikių rajono savivaldybėje, miesto gyventojų 
sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis buvo 1,5 karto didesnis nei kaimo. Sergamumas 
kvėpavimo sistemos ligomis 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tarp miesto gyventojų siekė 
30018,8/100000 gyv. (Lietuvoje - 24312,3/100000 gyv., Telšių apskrityje - 26448,1/100000 gyv.), 
o tarp kaimo – 18792,7/100000 gyv. (Lietuvoje - 17958,0/100000 gyv., Telšių apskrityje - 
18110,4/100000 gyv.) (Priedo 350 lentelė). 

 
2.3.11. Virškinimo sistemos ligos 

 
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti 

su 2011 m., sumažėjo ir buvo mažesnis už apskrities rodiklį, tačiau nežymiai viršijo šalies rodiklį 
(Priedo 399 lentelė).  

Virškinimo sistemos ligomis daugiausiai sirgo 65+ m. amžiaus asmenys, moterys ir miesto 
gyventojai (Priedo 400, 401, 403, 404, 405 lentelės). 

2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis ir kasos ligomis sumažėjo, tačiau sergamumas tulžies 
pūslės akmenlige padidėjo (29 pav.).  
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29 pav. Sergamumas kai kuriomis virškinimo sistemos ligomis 100000-ių gyventojų Mažeikių 

rajono savivaldybėje 2010–2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Vertinant pagal lytį, didesnis sergamumas virškinimo sistemos ligomis užregistruotas moterų 

tarpe. Moterų sergamumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 6931,83/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 6206,92/100000 gyv., Telšių apskrityje - 8607,09/100000 gyv.), o vyrų – 
5905,91/100000 gyv. (Lietuvoje - 5467,73/100000 gyv., Telšių apskrityje - 6770,81/100000 gyv.) 
(Priedo 400 lentelė). 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, Mažeikių rajono savivaldybės miesto gyventojų 
sergamumas virškinimo sistemos ligomis buvo daugiau nei 2 kartus didesnis už kaimo gyvenamųjų 
vietovių gyventojų. Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 2012 m. Mažeikių rajono 
savivaldybėje tarp miesto  gyventojų siekė 7635,33/100000 gyv. (Lietuvoje - 6267,33/100000 gyv., 
Telšių apskrityje - 8846,51/100000 gyv.), o kaimo – 3798,11/100000 gyv. (Lietuvoje - 
4825,93/100000 gyv., Telšių apskrityje - 6081,09/100000 gyv.) (Priedo 401 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas tulžies pūslės akmenlige 2 
kartus viršijo šalies, ir nežymiai apskrities rodiklius, kasos ligomis – net 3,5 karto buvo didesnis už 
šalies rodiklį, o sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis neviršijo šalies ir apskrities 
rodiklių (Priedo 408, 417, 425 lentelės). 

 
2.3.12. Odos ir poodžio ligos 

 
Sergamumas odos ir poodžio ligomis kasmet didėja. Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., 

palyginti su 2011 m., padidėjo 11,02 proc. ir buvo mažesnis už šalies rodiklį, tačiau nežymiai 
viršijo apskrities rodiklį (30 pav.).  

 
30 pav. Sergamumas odos ir poodžio ligomis 100000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
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Vertinant pagal amžių, odos ir poodžio ligomis daugiausiai sirgo vaikai (Priedo 439 lentelė), 
o vertinant pagal lytį ir gyvenamąją vietovę – moterys ir miesto gyventojai (Priedo 434, 435, 437, 
438 lentelės). 

Dermatitas ir egzema. Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., 
sergamumas dermatitu ir egzema padidėjo 21,62 proc., bet buvo mažesnis už šalies ir apskrities 
(atitinkamai 7,10 proc. ir 6,65 proc.) rodiklius (Priedo 441 lentelė). Dažniau dermatitu ir egzema 
sirgo moterys ir miesto gyventojai (Priedo 442, 443, 445, 446 lentelės). 

 
2.3.13. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos 

 
Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis Mažeikių rajono 

savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., nežymiai padidėjo  ir buvo didesnis nei šalyje, bet 
mažesnis nei apskrityje (31 pav.).  

 
31 pav. Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 

100000-ių gyventojų 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, iš jungiamojo audinio ir skeleto-

raumenų sistemos ligų daugiausia užregistruota sergančių artropatijomis bei dorsalgija (32 pav.).  

 
32 pav. Sergamumas kai kuriomis jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligomis 100000-ių gyventojų Mažeikių rajono savivaldybėje  2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas 

artropatijomis padidėjo 0,24 proc., deformuojančiomis dorsopatijomis – sumažėjo 6,2 proc., 
osteoporoze – padidėjo 27,23 proc., dorsalgija – padidėjo 4,49 proc. (Priedo 458, 467, 476, 483,  
lentelės). 

Vertinant pagal lytį, didesnis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 
ligomis užregistruotas moterų tarpe. Moterų sergamumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 
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siekė 9698,64/100000 gyv. (Lietuvoje - 8803,39/100000 gyv., Telšių apskrityje - 10232,6/100000 
gyv.), o vyrų – 7324,38/100000 gyv. (Lietuvoje - 7199,75/100000 gyv., Telšių apskrityje - 
8478,98/100000 gyv.) (Priedo 450 lentelė). 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, Mažeikių rajono savivaldybės sergamumas jungiamojo 
audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis tarp miesto gyventojų buvo apie 1,5 karto didesnis nei 
tarp kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų. Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 
sistemos ligomis 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tarp miesto gyventojų siekė 
9304,45/100000 gyv. (Lietuvoje - 8507,71/100000 gyv., Telšių apskrityje - 10235,3/100000 gyv.), 
o kaimo – 6917,99/100000 gyv. (Lietuvoje - 6848,78/100000 gyv., Telšių apskrityje - 
8135,24/100000 gyv.) (Priedo 451 lentelė). Daugiausiai sirgo 65+ m. amžiaus asmenys (Priedo 455 
lentelė). 

 
2.3.14. Urogenitalinės sistemos ligos 

 
Sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., 

palyginti su 2011 m., sumažėjo bet buvo didesnis nei šalyje ir mažesnis nei apskrityje. (Priedo 491 
lentelė). 

Urogenitalinės sistemos ligomis daugiausiai sirgo 65+ m. amžiaus asmenys (Priedo 497 
lentelė), moterys sirgo 2 kartus dažniau nei vyrai (Priedo 492, 495 lentelės), o miesto gyventojai 
dažniau nei kaimo (Priedo 493, 496 lentelės). 

Priešinės liaukos hiperplazija. Vyrų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 2012 m., 
palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje padidėjo 11,44 proc., bet buvo mažesnis nei 
Lietuvoje ir Telšių apskrityje (Priedo 500 lentelė). Didžiausias sergančiųjų skaičius užregistruotas 
65+ m. amžiaus grupėje (Priedo 504 lentelė). 

Moters dubens organų uždegiminės ligos.  Moterų sergamumas dubens organų 
uždegiminėmis ligomis 2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje nežymiai 
sumažėjo ir  buvo mažesnis nei Lietuvoje ir Telšių apskrityje (Priedo 507 lentelė). Didžiausias 
sergančiųjų skaičius užregistruotas 18-64 metų amžiaus grupėje (Priedo 511 lentelė). 

 
2.3.15. Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos 

 
Sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis 

Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., padidėjo ir buvo mažesnis už šalies 
rodiklį, tačiau šiek tiek viršijo apskrities rodiklį (33 pav.).  

 
33 pav. Sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir 

chromosomų anomalijomis 100000-ių gyventojų 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
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Daugiausiai sergančių įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų 
anomalijomis užregistruota vaikų tarpe (Priedo 520 lentelė). 

Vertinant pagal lytį, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje moterų sergamumas 
formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis buvo mažesnis nei vyrų: 
moterų sergamumas 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 595,47/100000 gyv. (Lietuvoje - 
660,47/100000 gyv., Telšių apskrityje - 536,37/100000 gyv.), o vyrų – 677,42/100000 gyv. 
(Lietuvoje - 768,57/100000 gyv., Telšių apskrityje - 575,14/100000 gyv.) (Priedo 515 lentelė). 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, Mažeikių rajono savivaldybės miesto gyventojų 
ligotumas formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis apie 2 kartus viršijo 
kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų rodiklį: 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tarp miesto 
gyventojų siekė 1780,73/100000 gyv. (Lietuvoje - 2068,1/100000gyv., Telšių apskrityje - 
1592,03/100000 gyv.), o tarp kaimo – 989,09/100000 gyv. (Lietuvoje - 1104,88/100000gyv., Telšių 
apskrityje - 910,0/100000 gyv.) (Priedo 519 lentelė). 

 
2.3.16.Traumos, apsinuodijimai ir kt. išorinių priežasčių padariniai 

 
Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje 

2012 m. 100000-ių gyventojų teko 7652,98 susirgimų dėl traumų ir kitų išorinių priežasčių 
padarinių (2011 m. - 8301,38/100000 gyv.) (Priedo 522 lentelė). 

Asmenų, kuriems užregistruota traumų, apsinuodijimų ar kt. išorinių priežasčių padarinių, 
skaičius Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., padidėjo nežymiai ir buvo 
mažesnis už šalies ir apskrities rodiklius (34 pav.).  

 

 
34 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kt. išorinių priežasčių 

padarinių, skaičius 100000-ių gyventojų 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Didžiausias asmenų, kuriems užregistruota traumų, apsinuodijimų ar kt. išorinių priežasčių 

padarinių, skaičius užregistruotas 18-44 metų amžiaus asmenų grupėje (Priedo 523 lentelė). 
Analizuojant traumų, apsinuodijimų ar kt. išorinių priežasčių padarinių skaičių pagal 

diagnozes, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje daugiausia užregistruota galvos sužalojimų, 
mažiausiai – šlaunikaulio lūžimų. 2012 m. didėjo apsinuodijimų, terminių ir cheminių nudegimų ir 
šlaunikaulio bei kojų lūžimų (35 pav.).  
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35 pav. Traumų, apsinuodijimų ar kt. išorinių priežasčių padarinių skaičius pagal priežastis 

100000-ių gyventojų Mažeikių rajono savivaldybėje  
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 

Mažeikių rajono savivaldybėje galvos sužalojimų, pečių lanko ir rankos lūžimų, kojų lūžimų, 
šlaunikaulio lūžimų, terminių ir cheminių nudegimų ir apsinuodijimų skaičius buvo mažesnis nei 
Lietuvoje ir Telšių apskrityje (Priedo 531, 542, 547, 552, 557, 562 lentelės). 

Vertinant pagal lytį, traumas, apsinuodijimus ir kt. išorinių priežasčių padarinius vyrai patyrė 
beveik du kartus dažniau nei moterys (Priedo 524 lentelė). Moterys dažniau už vyrus patyrė tik 
šlaunikaulio lūžimus (Priedo 529, 540, 545, 550, 555,560 lentelės). 

Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, didesnis traumų, apsinuodijimų ir kt. išorinių priežasčių 
padarinių skaičius užregistruotas tarp miesto gyventojų. Mažeikių rajono savivaldybės ir apskrities  
kaimo gyventojai patyrė daugiau kojų sužalojimų (Priedo 530, 541,546, 551, 556, 561 lentelės). 

Nelaimingi atsitikimai darbe. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 
duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių surašyti N-1 
formos aktai, skaičius nuolat didėjo. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje buvo užregistruota 104  
atvejai (2011 m. – 88, 2010 m. – 49) (Priedo 563 lentelė).  

  
2.3.17. Vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius 

 
Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2012 m. Mažeikių rajono 

savivaldybės ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų 
apsilankė 11518 vaikų (97,4 proc. visų vaikų) (Priedo 564 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje didžiausiai daliai vaikų, apsilankiusių ambulatorinėse 
sveikatos priežiūros įstaigose, buvo nustatyta regėjimo sutrikimų (16,1 proc. visų apsilankiusių) ir 
susirgimų deformuojančiomis dorsopatijomis (5,1 proc. visų apsilankiusių) (36 pav.). 
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36 pav. Vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius 

proc. (nuo visų apsilankiusiųjų) 2010-2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 

Vertinant pagal amžių, 15-17 metų vaikams, dažniausiai buvo nustatyti regėjimo sutrikimai, 
skoliozė ir klausos defektai, 7-14 metų - deformuojančios dorsopatijos bei nenormalia laikysena, o 
kalbos sutrikimai – 0-17 metų vaikams (Priedo 565, 566, 567, 568, 569,570 lentelės). 

 
2.4. Laikinas nedarbingumas ir neįgalumas 

 
Ligos sunkumas bei socialinės jos pasekmės dažniausiai vertinamos laikino nedarbingumo, 

neįgalumo lygio ir mirtingumo rodikliais. 
Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., palyginti su 2011 m., apmokėtų laikino 

nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam sumažėjo ir buvo mažesnis už apskrities, tačiau 
viršijo šalies rodiklį (37 pav.). 

 
37 pav. Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, Mažeikių rajono savivaldybėje 
2012 m. 248 darbingo amžiaus asmenims pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis (2011 
m. – 249), daugiausiai neįgaliais buvo pripažinti 45-54 metų amžiaus asmenys (Priedo 574 lentelė). 
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2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje darbingo amžiaus asmenų neįgalumas, daugiausiai 
buvo nustatytas dėl: piktybinių navikų – 20,56 proc., kraujotakos sistemos ligų – 18,14 proc., 
jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligų – 15,72 proc. (Priedo 575, 38 pav.).  

 
38 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo 

lygis, pasiskirstymas pagal ligas, Mažeikių rajono savivaldybėje 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 

Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m. pirmą kartą pripažinti neįgaliais 29 vaikai (2011 m. - 
38). Vertinant pagal amžių, dažniausiai neįgaliais buvo pripažinti 0-9 m. amžiaus grupės vaikai 
(Priedo 576 lentelė). 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje daugiausia vaikų neįgalumas buvo nustatytas dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų (17 vaikų) ir įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų 
anomalijų (6 vaikams) (Priedo 577 lentelė). 
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Apibendrinant, išanalizuotus gyventojų sveikatos būklės rodiklius, nustatyta, kad 2012 m. 
Mažeikių rajono savivaldybėje: 

- pagrindines mirties priežastis sudarė: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir 

išorinės mirties priežastys; 

- vyrų mirtingumas dėl savižudybių daugiau nei 10 kartų viršijo moterų, o kaimo gyventojų – 
daugiau nei 2,5 karto miesto gyventojų mirtingumo rodiklius; 

-  buvo atlikta 319 dirbtinių abortų, t. y. 40 abortų daugiau nei 2011 metais; 
- išlieka didesnis sergamumas tuberkulioze ir lytiškai plintančiomis ligomis; 
- padidėjo sergamumas piktybiniais navikais, kraujo ir kraujodaros organų ligomis, 

endokrininės sistemos, akių, ausų, odos ir poodžio ligomis, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 
sistemos, įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų ligomis, psichikos ir 
elgesio sutrikimais bei asmenų, kuriems užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kt. išorinių 
priežasčių padariniai; 

-  padidėjo nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių surašyti N-1 formos aktai, skaičius; 
- 2012 m. ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų 

apsilankė 11518 vaikų (97,4 proc. visų vaikų); 
- didžiausiai daliai vaikų, apsilankiusių ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, buvo 

nustatyti regėjimo sutrikimai ir susirgimai deformuojančiomis dorsopatijomis. 
 

3. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS IŠTEKLIAI IR VEIKLA 
 
Šioje ataskaitos dalyje pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros sistemos 

išteklius ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą atspindintys rodikliai. 
 

3.1. Sveikatos priežiūros ištekliai 
 
Pastaraisiais metais sveikatos priežiūros ištekliai kito nežymiai (Priedo 578, 579, 580, 581 

lentelės). 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 10000-ių gyventojų teko 47,38 stacionaro lovos 
(įskaitant ir slaugos lovas). Palyginti su 2011 m., šis rodiklis nežymiai (8,57 proc.) didėjo, tačiau 
išliko beveik 2 kartus mažesnis nei šalyje ir šiek tiek mažesnis (11,05 proc.) nei apskrityje (39 pav.).  

 
39 pav. Stacionaro lovų skaičius (įskaitant slaugos lovas) tenkantis 10000-ių gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Stacionaro lovų skaičius tenkantis 10000-ių gyventojų be slaugos lovų  Mažeikių rajono 

savivaldybėje buvo beveik 2 kartus mažesnis už šalies rodiklį ir šiek tiek mažesnis už Telšių 
apskrities rodiklį (Priedo 583 lentelė). 
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2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 10000-ių gyventojų teko 20,78 gydytojų (Priedo 584 
lentelė), 76,44 specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) 
(Priedo 587 lentelė), 62,53 slaugytojai (įskaitant akušerius) (Priedo 588 lentelė).  

Per pastaruosius metus šių specialistų skaičius Mažeikių rajono savivaldybėje didėjo. 
 

3.2. Sveikatos priežiūros įstaigų veikla 
 
Šioje ataskaitos dalyje pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 

veiklą atspindintys rodikliai. 
 

3.2.1. Ambulatorines paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veikla 
 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 100-ui gyventojų teko 700,54 apsilankymai pas 

gydytojus (Priedo 589 lentelė). Iš jų 16,5 proc. sudarė profilaktiniai patikrinimai (Priedo 690 
lentelė). Dažniausiai pas gydytojus lankėsi pensinio amžiaus gyventojai (898,64/100 gyv.) ir vaikai 
(857,48/100 gyv.) (Priedo 692 lentelė).  

Vienas Mažeikių rajono savivaldybės gyventojas pas šeimos gydytojus vidutiniškai apsilankė 
3,9 karto, o pas odontologą apsilankė mažiau nei kartą per metus (0,91 karto). Palyginti su 2011 m., 
apsilankymų pas šeimos gydytojus ir odontologus skaičius didėjo (Priedo 593, 597 lentelės).  

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje pas gydytojus dažniau lankėsi moterys ir 65+ m. 
amžiaus asmenys (Priedo 594, 595 lentelės). 

 
3.2.2. Greitoji medicinos pagalba 

 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 1000-čiui gyventojų teko 195,85 greitosios medicinos 

pagalbos suteiktų paslaugų. Vertinant pagal amžių, 1000-čiui suaugusiųjų teko 215,02, o 1000-čiui 
vaikų – 97,78  greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų. 2010-2012 m. laikotarpiu greitosios 
medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų, kasmet didėjo (40 
pav.). 

40 pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius 
1000-iui gyventojų Mažeikių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
 

Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, daugiausia greitoji medicinos 
pagalba buvo suteikta dėl ūmių susirgimų ir būklių. 2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono 
savivaldybėje nežymiai padidėjo iškvietimų dėl nelaimingų atsitikimų (0,6 proc.), o dėl nėštumo, 
pogimdyminio laikotarpio patologijos iškvietimų skaičius sumažėjo (33 proc.) (41 pav.). 
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41 pav. Greitosios medicinos pagalbos struktūra, proc. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 
 

Dėl gimdyvių ir ligonių pervežimų, ūmių susirgimų ir būklių rodikliai nekito. 
 

3.2.3. Stacionaro paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veikla 
 

Lovos funkcionavimo rodiklis 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 287,4 dienas per 
metus (Lietuvoje - 272,7, Telšių apskrityje - 280,4). Palyginti su 2011 m. šis rodiklis sumažėjo 4,03 
proc. (Priedo 602 lentelė). 

Lovos apyvartos rodiklis 2010-2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje padidėjo ir buvo 
mažesnis nei šalyje, bet didesnis nei apskrityje (42 pav.). 

 
42 pav. Lovos apyvartos stacionare rodiklio pokyčiai 2010-2012 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys 

 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje užregistruoti 13540 gyventojai, kuriems buvo 

suteiktos stacionarinės paslaugos (be stacionaro dienos atvejų) –1000-čiui gyventojų teko 237,1 
stacionare gydytų ligonių (Lietuvoje - 255,2, Telšių apskrityje - 261,2), hospitalinis sergamumas 
siekė 213,71/1000-čiui gyventojų (Lietuvoje - 235,11, Telšių apskrityje - 235,79), vidutinis 
gulėjimo laikas sudarė 7,58 dienas (Lietuvoje - 7,87, Telšių apskrityje - 7,89). Nors 2012 m. 
Mažeikių rajono savivaldybėje hospitalinis sergamumas ir gyventojų, kuriems suteiktos 
stacionarinės paslaugos, skaičius didėjo, tačiau vidutinė gulėjimo stacionare trukmė sumažėjo 
(Priedo 604, 605, 609, 606 lentelės). 

Vertinant pagal amžių, 2010-2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje vaikų hospitalinis 
sergamumas (2012 m. - 170,1/1000 vaikų) buvo mažesnis nei suaugusiųjų (2012 m. - 225,08/1000 
suaugusiųjų). Suaugusiųjų tarpe didžiausias hospitalinis sergamumas užregistruotas 65+ m. amžiaus 
grupėje. Tiek vaikų, tiek suaugusiųjų hospitalinis sergamumas buvo mažesnis nei šalyje ir 
apskrityje (Priedo 607, 608, 610, 611, 612 lentelės). 
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Apibendrinant, išanalizuotus sveikatos priežiūros sistemos išteklius ir veiklos rodiklius, 
nustatyta, kad 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje: 

- sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros specialistų skaičius kito nežymiai; 
- 2012 m. 10000-ių gyventojų teko: 47,38 stacionaro lovos (įskaitant ir slaugos lovas), 20,78 

gydytojų, 76,44 specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų), 
62,53 slaugytojai (įskaitant akušerius), 700,54 apsilankymų pas gydytojus, 195,85  greitosios 
medicinos pagalbos suteiktų paslaugų, 237,1 stacionare gydytų ligonių;  

 - lovos funkcionavimo rodiklis sumažėjo, vidutinis gulėjimo laikas sudarė 7,58 dienas. 
 - vaikų hospitalinis sergamumas buvo mažesnis nei suaugusiųjų; 
 - vaikų vidutinė gulėjimo stacionare trukmė siekė 5,5 dienas, o suaugusių – 7,99 dienas. 

 
4. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vykdė šias prevencines Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis 
finansuojamas programas: 

- Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa; 
- Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa; 
- Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa; 
- Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių finansavimo programa. 
2004 metų birželio 30 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 

V-485 buvo patvirtinta gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo 
programa. Ši programa skirta ikivėžiniams gimdos kaklelio susirgimams ir pradinėms vėžio 
stadijoms išsiaiškinti. Pagal šią programą 25-60 m. amžiaus moterims teikiama informavimo 
paslauga ne dažniau kaip vieną kartą per metus iki bus atliktas onkocitologinis tyrimas. Gimdos 
kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga teikiama kas trejus metus. 
2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo įregistruotos 
16204 25-60 m. amžiaus moterys, t. y. 120 moterų mažiau nei 2011 metais.  

Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, 2012 metais 3775 moterims buvo suteikta 
informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslauga, iš jų 2564 moterims 
buvo atliktas citologinis tepinėlis dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų (43 pav.).  

43 pav. Suteiktų informavimo bei citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo 
paslaugų skaičius Mažeikių rajono savivaldybėje 2010-2012 m. 

Šaltinis: Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenys 
 

Mažeikių rajono sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų informavimo dėl gimdos kaklelio 
piktybinių navikų paslaugų apimtis yra lygi Telšių apskrities vidurkiui, o gimdos kaklelio 
citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų apimtis viršijo Telšių apskrities 
zonoje veikiančių įstaigų vidurkį (Priedo 613 lentelė). 

2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-973 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministras patvirtino Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą. 
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Programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra 
sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją 
diagnostiką ir PSA (prostatos specifinis antigenas, jis parodo, kad prostatoje gali būti vėžinis 
susirgimas) nustatymo paslauga apmokama šios programos nustatyta tvarka ir teikiama ne dažniau 
kaip vieną kartą per dvejus metus. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose buvo aptarnaujami 7646 programoje galintys dalyvauti 50-75 metų amžiaus 
vyrai, t. y. 100 vyrų daugiau nei 2011 metais. 

2012 m. informavimo ir PSA nustatymo paslauga buvo suteikta 22,6 proc. (1730 vyrų) 
programoje galėjusių dalyvauti vyrų. 2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono sveikatos 
priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų įvykdymo procentas sumažėjo ir buvo mažesnis už Telšių 
apskrities zonoje veikiančių įstaigų vidurkį (44 pav.). 

 
44 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos įvykdymo 

procentas 2010-2012 m. 
Šaltinis: Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenys 

 
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa patvirtinta      

2005 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-729. 
Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų. 
Kiekviena nuo 50 iki 69 metų amžiaus moteris gali kartą per 2 metus nemokamai pasitikrinti dėl 
krūties vėžio ar ikivėžinių pakitimų. Viena programos priemonių – pokalbiai su moterimis apie 
krūties piktybinių navikų profilaktikos priemones ir patarimai, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą, 
taip pat moterų nukreipimas atlikti mamografinį tyrimą. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybės 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo įregistruotos 8272 50-69 metų amžiaus moterys, t. y. 
104 moterimis daugiau nei 2011 metais. 

Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, 2012 m. informavimo ir siuntimo atlikti 
mamogramą paslauga suteikta 1737 (21,0 proc.) programoje galėjusių dalyvauti moterų. Mažeikių 
rajono sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų apimtis buvo didesnė už Telšių apskrities 
veikiančių įstaigų vidurkį (45 pav.). 

 
45 pav. Atrankinės mamografinės patikros programos įvykdymo procentas 

Šaltinis: Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenys 

 
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių finansavimo programa 2005 m. lapkričio 25 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-913. Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų 
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nuo 50 iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Kartą metuose nurodyto amžiaus vyrai ir 
moterys gali kreiptis į šeimos gydytoją. Medikai įvertins susirgimų tikimybę, sudarys pirminės 
prevencijos priemonių planą, paaiškins kaip saugoti ir stiprinti sveikatą, pagal programą bus 
atliekami tyrimai: nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma ir kt. 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje paslaugą teikiančiose įstaigose 
įregistruota 14662 40-55 m. amžiaus vyrai ir 50-65 metų amžiaus moterys, t. y. 96 asmenimis 
daugiau nei 2011 metais. 

2012 m. informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės 
įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir 
kraujagyslių ligų tikimybę paslauga suteikta 4605 (31,4 proc.) asmenims programoje galėjusių 
dalyvauti vyrų ir moterų (46 pav.). 

 

 
46 pav. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo programos įvykdymo procentas 2010-2012 m. 
Šaltinis: Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenys 

 

2012 m., priešingai nei 2010 ir 2011 metais, Mažeikių rajono sveikatos priežiūros įstaigų 
teikiamų paslaugų įvykdymo procentas buvo mažesnis už Telšių apskrities įstaigų vidurkį. 

 
Apibendrinant, išanalizuotus prevencinių programų vykdymo rodiklius, nustatyta, kad 2012 

m. Mažeikių rajono savivaldybėje: 
- 3775 moterims buvo suteikta informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų 

profilaktikos paslauga, t.y. 126 moterims mažiau nei 2011 m.,  iš jų 2564 moterims buvo atliktas 
citologinis tepinėlis dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų, t.y. 252 moterims mažiau nei 2011 m.; 

- priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos įvykdymo 
procentas sumažėjo 22,86 proc.; 

- informavimo ir siuntimo atlikti mamogramą paslauga suteikta 1737 moterims, t.y. 144 
moterims daugiau nei 2011 m; 

- informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, 
pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių 
ligų tikimybę paslauga suteikta 4605 asmenims programoje galėjusių dalyvauti vyrų ir moterų, t.y. 
219 asmenims daugiau nei 2011 m. 
 

5. SKIEPAI 
 
Vakcina – medicininis preparatas, skirtas įgyti imunitetui nuo infekcinės ligos. Pasaulio 

sveikatos organizacijos duomenimis, imunizacija - viena efektyviausių visuomenės sveikatos 
veiklos sričių. Šiuo metu pasaulyje vakcinacija įvardijama, kaip būtina asmens sveikatos priežiūros 
sudedamoji dalis, įgalinanti gyventojus apsaugoti nuo ligų.  
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5.1. Paskiepytų vaikų dalis 

 
Telšių visuomenės sveikatos cento duomenimis,  2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 

buvo paskiepyta vidutiniškai 88,30 proc. vaikų (Telšių apskrityje - 84,89 proc.).  

 
47 pav. Paskiepytų vaikų dalis 2010-2012 m., proc. 

Šaltinis: Telšių visuomenės sveikatos centro ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 
 

Vertinant vaikų skiepijimo apimtis (visų skiepijimų vidurkį) pagal paslaugas teikiančias 
įstaigas, didžiausią vaikų dalį (proc. nuo visų prirašytų vaikų) paskiepijo VŠĮ Mažeikių senamiesčio 
PSPC (48 pav.). 

 
48 pav. Skiepijimų apimčių vidurkis Mažeikių rajono savivaldybėje 

pagal paslaugas teikiančias įstaigas, proc. 
Šaltinis: Telšių visuomenės sveikatos centro ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 
Nors 2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje paskiepytų vaikų dalis 

sumažėjo, bet išliko didesnė nei Telšių apskrities vidurkis (47 pav.). 
 

5.2. MANTU mėginiai 
 
Kuo anksčiau išaiškinti jautrų tuberkuliozei kontingentą padeda tyrimas tuberkulinu. 
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2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atlikti 353 MANTU mėginiai, iš kurių 6 buvo 
teigiami (49 pav.). 

 
49 pav. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktų MANTU mėginių skaičius ir jų rezultatai 

Šaltinis: Telšių visuomenės sveikatos centro ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 
Vertinant atliktų MANTU mėginių atlikimo skaičių pagal paslaugas teikiančias įstaigas, 

daugiausiai MANTU mėginių atliko VŠĮ Mažeikių PSPC (50 pav.). 

 
50 pav. Mažeikių r. sav. 2012 m. atliktų MANTU mėginių skaičius pagal įstaiga 

Šaltinis: Telšių visuomenės sveikatos centro ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 
 

2012 m., palyginti su 2011 m., Mažeikių rajono savivaldybėje atliktų MANTU mėginių 
skaičius sumažėjo net 3 kartus, o Telšių apskrityje – 2,3 karto (Priedo 622 lentelė). 

 

Apibendrinant, išanalizuotus skiepų vykdymo rodiklius, nustatyta, kad 2012 m. Mažeikių 
rajono savivaldybėje: 

- buvo paskiepyta vidutiniškai 88,3 proc. vaikų, t. y. 9,86 proc. mažiau nei 2011 m. 
- atlikti 353 MANTU mėginiai (704 mėginiais mažiau nei 2011 m.), iš kurių 6 buvo teigiami. 

 
6. APLINKA 

 
Šioje ataskaitos dalyje pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų gyvenamosios 

vietovės fizinės aplinkos veiksnių duomenys. 
 

6.1. Oro kokybė 
 
Oro kokybė įtakoja aplinką ir žmonių sveikatą. Pasaulinės sveikatos organizacijos 

duomenimis, pagerėjus oro kokybei, sumažėja kvėpavimo takų infekcijų, širdies ligų, netgi plaučių 
vėžio atvejų. 
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Teršalų koncentracijų matavimai yra pagrindinis oro kokybės vertinimo metodas. Ataskaitoje 
pateikiamas pagrindinių aplinkos oro teršalų (kietųjų dalelių (KD10), sieros dioksido (SO2), azoto 
dioksido (NO2) ir ozono (O3)) užterštumo lygio Mažeikiuose atitikimo teisės aktais įteisintoms 
žmonių sveikatos apsaugai nustatytoms normoms (Priedo 623 lentelė). 

Kietosios dalelės (KD10) – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje 
gali būti įvairūs komponentai: rūgštys, sulfatai, nitratai, organiniai junginiai, metalai, dirvožemio 
dalelės, dulkės, suodžiai ir kt. Pagrindiniai kietųjų dalelių taršos šaltiniai yra kelių eismas, 
pramoninė veikla ir daugelis degimo procesų, ypač jei deginamas kietasis kuras.  

2012 m. Mažeikiuose vidutinė metinė KD10 koncentracija buvo 24μg/m  ir neviršijo metinės 
ribinės vertės. Palyginti su 2011 m., šio teršalo koncentracijos metinis vidurkis padidėjo 14,29 proc. 
(51 pav.). 

 
51 pav.  Vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Mažeikiuose, μg/m 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 
 

Nors vidutinis metinis oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygis 2012 m. Mažeikiuose 
neviršijo leistinos normos, tačiau, kaip ir ankstesniais metais, atskiromis dienomis KD10 
koncentracija viršijo paros ribinę vertę, bet viršijimo atvejų skaičius neviršijo leistinos 35 dienų per 
metus ribos. Didžiausias paros vidurkis siekė 177 μgg/m  ir viršijo paros ribinę vertę 3,54 karto. 
2012 m. Mažeikiuose nustatyta 14 dienų (2011 m. – 20), kai KD10 paros vidurkis viršijo 50 μg/m³ 
ribą.  

Azoto dioksidas (NO2) – yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. NO2 apsunkina 
kvėpavimą, padidina jo dažnumą, sumažina plaučių atsparumą infekcijoms, gali pažeisti giliuosius 
plaučių audinius ir sukelti plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvėpiamas su kitais teršalais, 
efektas būna suminis. 

Vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 2012 m. Mažeikiuose buvo 8 μg/m³ ir neviršijo 
metinės ribinės vertės. Palyginti su ankstesniais metais, 2012 m. vidutinė metinė azoto dioksido 
koncentracija Mažeikiuose padidėjo 14,29 proc. (52 pav.). 

 
52 pav.  Vidutinė metinė azoto dioksido (NO2) koncentracija Mažeikiuose, μg/m 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 
 Maksimali NO2 koncentracija buvo 72 μg/m³ ir taip pat neviršijo metinės ribinės vertės. 

Palyginti su ankstesniais metais, 2012 m. maksimali NO2 koncentracija Mažeikiuose padidėjo 2 ,86 
proc.  2010-2012 m. Mažeikiuose atvejų, kai NO2 koncentracija viršijo 1 valandos koncentracijai 
nustatytą ribinę vertę (200 μg/m³), nenustatyta. 

Ozonas (03) – tai bespalvės aštroko kvapo dujos. Didesnė jo koncentracija kenkia žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Tai antrinis teršalas, kuris neišmetamas į atmosferą tiesiogiai gamybinių 
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procesų metu, bet susidaro atmosferoje vykstant fotocheminėms reakcijoms, kuriose dalyvauja 
azoto oksidai ir lakieji organiniai junginiai bei kiti teršalai, taip vadinami ozono pirmtakai. Ozonas 
dirgina kvėpavimo takus, gali paaštrinti plaučių ligas, sukelti astmos priepuolius. 

2012 m. maksimali 8 valandų slenksčio vidurkio vertė Mažeikiuose siekė 123 μg/m³ ir 
nežymiai (2,5 proc.) viršijo siektiną vertę (53 pav.).  

 
53 pav.  Maksimali 8 val. periodo ozono (03) koncentracija Mažeikiuose, μg/m 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 
Maksimali vienos valandos ozono koncentracija siekė 131 μg/m³ ir, palyginti su 2011 m., 

padidėjo 13,91 proc. Informavimo ir pavojaus slenksčiai nebuvo viršyti. Pastarųjų dviejų metų 
laikotarpiu vidutinis metinis parų, kai buvo viršyta siektina vertė, skaičius Mažeikiuose buvo 1 
diena, t.y. neviršijo leistinos 25 dienų ribos. 2012 m. užregistruota 1 para, kai buvo viršyta 8 val. 
ozono siektina vertė. Mažeikiuose 2012 m., palyginti su 2011 m., ozono koncentracija aplinkos ore 
padidėjo. 

Sieros dioksidas (SO2) – yra atmosferos teršalas, susidarantis degimo proceso metu 
(dažniausiai deginant iškastinį kurą, kuriame yra sieros junginių), taip pat naftos produktų 
perdirbimo, sieros rūgšties gamybos metu. Sieros dioksido poveikis aplinkai dažniausiai pasireiškia 
per jo oksidacijos produktus. Esant tiesioginiam žmogaus odos kontaktui su SO2, oda sudirginama 
ar, esant didesnėms koncentracijoms, gali nudegti. SO2 įkvėpimas sukelia bronchų suvaržymą, tuo 
pačiu pasunkina ir padažnina kvėpavimą ir širdies ritmą. SO2 ir dulkės veikia sinergetiškai. Tai 
aiškinama dulkių gebėjimu oksiduoti SO2 į sieros rūgštį. Sieros rūgšties (H2SO4) įkvėpimas 
skatina kvėpavimo sistemos gleivių išsiskyrimą, o tai savo ruožtu sumažina organizmo sugebėjimą 
pašalinti dulkes ir padidina infekcijos prasiskverbimo į kvėpavimo takus galimybę. 

2012 m. oro užterštumas sieros dioksidu Mažeikiuose neviršijo ribinių verčių. Maksimali 1 
valandos sieros dioksido vertė Mažeikiuose siekė 69,7 μg/m³, didžiausia paros koncentracija – 12,4 
μg/m³. Metinis SO2 vidurkis buvo 1,6 karto didesnis nei 2010 m. Duomenų apie  oro užterštumą 
sieros dioksidu Mažeikiuose 2011 m. Aplinkos apsaugos agentūra nepateikė. 

 
6.2. Vandens kokybė 

 
Vanduo – svarbus žmogaus gyvybei gamtinis resursas. Vandens kokybė priklauso nuo jame 

ištirpusių, suspenduotų ir pakibusių medžiagų, bakterijų ir kitų priemaišų. Ją apibūdina fiziniai, 
cheminiai ir mikrobiologiniai rodikliai, kurie nustatomi laboratorijose tiriant vandens pavyzdžius. 
Cheminiai, fiziniai ir mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami 
pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

Centralizuotai tiekiamas vanduo ir nuotekų tvarkymas. UAB „Mažeikių vandenys“ 
duomenimis, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje centralizuotai vanduo buvo tiekiamas 18959 
abonentų, t. y. 41592 gyventojams (72,82 proc. visų gyventojų) ir 17267 abonentų, t. y. 37228 
gyventojams (65,18 proc. visų gyventojų) nuotekos buvo tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus. 
Palyginti su 2011 m., gyventojų, kuriems vanduo tiekiamas centralizuotai, skaičius padidėjo 0,33 
proc., o, kurių nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus – 0,83 proc. (Priedo 624, 626 
lentelės, 54 pav.). 
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54 pav. Mažeikių r. sav. centralizuotai tiekiamas vanduo ir nuotekų tvarkymas 

Šaltinis: UAB „Mažeikių vandenys“ ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 
 

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis gėlas vanduo. Bendrovės tiekiamo vandens kokybę 
nuolat kontroliuoja atestuota geriamojo vandens laboratorija. 2012 m. laboratorija atliko 5690 
laboratorinių tyrimų, iš kurių 200 neatitiko higienos normos reikalavimų. 

Šachtinių šulinių vanduo. Šachtinių šulinių vandenį, kurį maistui naudoja nėščiosios ir 
kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, Mažeikių rajono savivaldybėje tiria Telšių visuomenės sveikatos 
centro Mažeikių skyrius. Gavęs pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie 
nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėn. amžiaus, skyrius organizuoja šulinio vandens cheminį tyrimą (azoto 
grupės junginių – nitritų ir nitratų kiekiui nustatyti) bei informuoja tirto šulinio vartotojus apie 
šulinio vandens kokybę, galimą pavojų sveikatai, saugaus vandens ruošimo būdus. Informacija apie 
tirtų šulinių vandens kokybę pateikiama ir pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. 

Mažeikių rajono savivaldybėje 2012 m., kaip ir 2011 m., buvo ištirtas 70 šulinių vanduo, iš 
kurių 60 atitiko visus HN 24:2003 reikalavimus (55 pav.). 

 
55 pav. Mažeikių r. sav. šachtinių šulinių vandens cheminių tyrimų rezultatai 
Šaltinis: Telšių visuomenės sveikatos centro ir  Mažeikių  r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys 

 

Iš 70 šachtinių šulinių vandens 2012 m. atliktų cheminių tyrimų 10 viršijo leidžiamų nitratų 
vertę, 2 viršijo leidžiamų nitritų vertę (Priedo 525 lentelė). 
 

6.3. Maisto kokybė 
 
Žarnyno užkrečiamosios ligos ir maisto toksinės infekcijos – tai grupė ligų, plintančių per 

patogeniniais mikroorganizmais užterštą maistą ir vandenį. Šių ligų atsiradimui ir plitimui taip pat 
didelę įtaką turi ir asmens higiena. 

Telšių visuomenės sveikatos centro duomenimis, 2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje 
užregistruoti 67 susirgimai (2011 m. – 120) ūmiomis žarnyno ligomis ir maisto toksinėmis 
infekcijomis. Palyginti su 2011 m., šių susirgimų skaičius sumažėjo beveik 2 kartus. 2012 m. 
daugiausia užregistruota sergančių salmonelioze, o 2011 m. – virusinėmis žarnyno infekcijomis 
(Priedo 627, 630 lentelės, 56 pav.). 
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56 pav. Mažeikių r. sav. gyventojų, kuriems užregistruota susirgimų ūmiomis žarnyno 
infekcijomis ir maisto toksinėmis infekcijomis, skaičius pagal diagnozes 2010-2012 m. 

Šaltinis: Telšių visuomenės sveikatos centro duomenys 
 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje ūmiomis žarnyno ligomis ir maisto toksinėmis 
infekcijomis šiek tiek dažniau sirgo vyrai, miesto gyventojai ir vaikai (0-17 m. amžiaus) (Priedo 
627, 628, 629 lentelė). 
 

Apibendrinant, išanalizuotus aplinkos vykdymo rodiklius, nustatyta, kad 2012 m. Mažeikių 
rajono savivaldybėje: 

- nors vidutinė metinė KD10 ir azoto dioksido (NO2) koncentracija padidėjo, bet neviršijo 
metinės ribinės vertės, ozono (03) koncentracija nežymiai viršijo siektiną vertę, oro užterštumas 
sieros dioksidu (SO2) taip pat neviršijo ribinių verčių; 

- centralizuotai vanduo buvo tiekiamas 41592 gyventojams; 
- laboratorija atliko 5690 vandens laboratorinių tyrimų, iš kurių 200 neatitiko higienos normos 

reikalavimų;  
- buvo ištirtas 70 šulinių vanduo, iš kurių 60 atitiko visus HN 24:2003 reikalavimus, iš 70 

šachtinių šulinių vandens atliktų cheminių tyrimų 10 viršijo leidžiamų nitratų vertę, 2 viršijo 
leidžiamų nitritų vertę; 

- užregistruoti 67 susirgimai ūmiomis žarnyno ligomis ir maisto toksinėmis infekcijomis, t.y.  
beveik 2 kartus mažiau nei 2011 metais. 
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IŠVADOS 

 

Atlikus Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos analizę nustatyta, kad 

2012 m. Mažeikių rajono savivaldybėje vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 57115 gyventojų, 

t.y. 829 gyventojais mažiau nei 2011 metais. Mažeikių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, 

ryškėja gyventojų senėjimo tendencija – 2012 m., palyginti su 2010 m., vaikų ir darbingo amžiaus 

gyventojų skaičius sumažėjo, o pensinio amžiaus gyventojų skaičius padidėjo. Vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė buvo ilgesnė nei šalies vidurkis: Mažeikių rajono savivaldybėje buvo 74,01 metų, 

Lietuvoje – 73,98 metų, Telšių apskrityje – 73,94 metų. 2012 m. gimstamumas Mažeikių rajono 

savivaldybėje išliko didesnis nei Lietuvoje ir Telšių apskrityje, tačiau, palyginti su 2011 m. 

sumažėjo. 

Per paskutiniuosius trejus metus nedarbo lygis mažėjo, bet išliko aukštas ir viršijo Lietuvos ir 

apskrities rodiklius. 

Nors mirtingumo rodiklis Mažeikių rajono savivaldybėje išliko mažesnis nei šalyje ir 

apskrityje, tačiau kasmet didėjo. Kaimo gyventojų mirtingumas buvo didesnis nei miesto gyventojų.  

Mirties priežasčių struktūra Mažeikių rajono savivaldybėje buvo panaši kaip ir šalyje bei 

apskrityje. Pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės 

mirties priežastys.  

Vertinant pagal lytį, vyrų mirtingumas tik dėl kraujotakos sistemos ligų buvo mažesnis už 

moterų. Ypač išsiskiria aukštas vyrų mirtingumas dėl savižudybių ir nelaimingų atsitikimų.  

Mažeikių rajono savivaldybėje abortų skaičius per pastaruosius trejus metus didėjo ir viršijo 

šalies bei apskrities rodiklius. 

       2012 m., lyginant su 2011 m., suaugusių gyventojų naujai registruotų susirgimų skaičius 

Mažeikių rajono savivaldybėje sumažėjo ir buvo mažesnis nei šalyje ir apskrityje, o vaikų priešingai 

– padidėjo ir viršijo šalies ir apskrities rodiklius. Suaugusių tarpe stebimas didesnis nei šalyje ir 

apskrityje sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, kvėpavimo sistemos  ligomis. Iš 

infekcinių ir parazitinių ligų didėjo  sergamumas tuberkulioze ir lytiškai plintančiomis ligomis, 

daugiausiai tuberkulioze sirgo 18-44 m. amžiaus asmenys, o lytiškai plintančiomis ligomis – 25-64 

m. Iš kvėpavimo sistemos ligų išsiskiria sergamumas pneumonija ir lėtinėmis obstrukcinėmis 

plaučių ligomis, dažniausiai sirgo 65+ m. amžiaus asmenys. Vaikų susirgimų tarpe dominuoja 

susirgimai ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. 

Perpus sumažėjo Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų, kuriems užregistruota susirgimų 
ūmiomis žarnyno ligomis ir maisto toksinėmis infekcijomis, skaičius. Šiomis ligomis dažniausiai 
sirgo vaikai bei miesto gyventojai. 

Padidėjo nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių surašyti N-1 formos aktai, skaičius. 
Ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose apsilankė 11518 vaikų. Dažniausiai vaikams 

buvo nustatyti regėjimo sutrikimai ir susirgimai deformuojančiomis dorsopatijomis 
Pastaraisiais metais sveikatos priežiūros ištekliai kito nežymiai. Per paskutinius tris metus 

stebimas didėjantis:  
- stacionaro lovų skaičius (įskaitant slaugos lovas) tenkantis 10000-ių gyventojų; 
- apsilankymų pas šeimos gydytojus ir odontologus skaičius;  
- greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius;  
- lovos apyvartos rodiklis. 
Vaikų vidutinė gulėjimo stacionare trukmė siekė 5,5 dienas, o suaugusių – 7,99 dienas. 
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Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos vykdė prevencines Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas 
programas. Atrankinės mamografinės patikros paslaugų suteikimo skaičius ir asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos paslaugų suteikimo 
skaičius padidėjo, o gimdos kaklelio patikros paslaugų suteikimo skaičius ir priešinės liaukos 
patikros paslaugų suteikimo skaičius  sumažėjo. 

Mažeikių rajono savivaldybėje paskiepytų vaikų dalis sumažėjo, bet išliko didesnė nei Telšių 
apskrities vidurkis. Atliktų MANTU mėginių skaičius sumažėjo.  

Šiais metais teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių. 
Padidėjo gyventojų, kuriems vanduo tiekiamas centralizuotai, skaičius. Buvo ištirtas 70 

šulinių vanduo, iš kurių 60 atitiko visus HN 24:2003 reikalavimus. 
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REKOMENDACIJOS 

 
Problema Rekomendacijos Vykdytojas 

Vaikų sergamumas 
infekcinėmis 
ligomis ir 
traumatizmas 

- Siekti, kad paskiepytų vaikų skaičius 
būtų ne mažesnis nei 95 proc. 

PSPC 
 

- Užtikrinti, kad į ugdymo įstaigas 
nebūtų priimami vaikai, sergantys 
infekcinėmis ligomis  

Ugdymo įstaigos 
 
 

- Teikti vaikų sveikatos stiprinimą, 
sveikatos mokymą ugdymo įstaigose 

PSPC, VSB, ugdymo įstaigos 
 

- Didinti tėvų informatyvumą vaikų 
sveikatos priežiūros klausimais 

PSPC, VSB, ugdymo įstaigos 

Nepakankamas 
asmenų 
dalyvavimas 
profilaktinėse 
programose 

- Skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti 
valstybės finansuojamose prevencinėse 
programose 

PSPC, VSB 

Didelis abortų  ir 
lytiniu keliu 
plintančių susirgimų 
skaičius 

- Teikti lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugas 

PSPC, VSB 
 

- Tęsti „Švirkštų keitimo“ programą  Mažeikių nakvynės namai, 
Atrankos komisija 

– Suteikti galimybę nemokamai išsitirti 
dėl lytiškai plintančių ligų 

PSPC, Mažeikių medicininių 
tyrimų laboratorija, Atrankos 
komisija  

Išliekantis aukštas 
sergamumas 
tuberkulioze 

- Skatinti gydymo įstaigas didinti Mantu 
mėginių atlikimo skaičių 

Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos, Atrankos komisija 

- Užtikrinti TBC ištyrimo ir gydymo 
prieinamumą, tame tarpe neapdraustiems 
privalomuoju sveikatos draudimu 
asmenims 

Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos, Atrankos komisija 

Aukštas vyrų 
mirtingumas dėl 
savižudybių ir 
nelaimingų 
atsitikimų. 

- Teikti prioritetą NVO, kaimo 
bendruomenių sveikatinimo programų, 
nukreiptų į alkoholio vartojimo 
mažinimą, suicidinio elgesio  prevenciją, 
finansavimui 

Atrankos komisija 

 
PSPC – Pirmines sveikatos priežiūros centras 
VSB – Visuomenės sveikatos biuras  
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APIBRĖŽTYS, RODIKLIAI IR JŲ SKAIČIAVIMAS 
 

Gyventojai – tai nuolatiniai šalies teritorijoje gyvenantys asmenys.  
Gyventojų amžius – tai žmogaus metų skaičius. 
Sveikatos statistikoje vaikais laikomi 0-14 (14 metų, 11 mėnesių, 29 dienos) metų, o sveikatos 
priežiūros organizavime taikomas 15 metų (15 metų 11 mėnesių ir 29 dienų) vaikų kriterijus. 
Demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, 
tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. 
Demografiniai pokyčiai – gyventojų skaičiaus, amžiaus, lyčių kitimas. 
Natūrali gyventojų kaita – tai gyventojų skaičiaus, sudėties pakitimai, susiję su gimimais ir 
mirimais.  
Natūralus gyventojų prieaugis – skirtumas tarp gyvų gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus. 
Gyventojų migracija – tai jų persikėlimas gyventi iš vienos vietovės į kitą toje pačioje šalyje arba 
už valstybės ribų. 
Migracijos saldo– tai atvykusių ir išvykusių iš šalies žmonių skaičiaus skirtumas. Šis skirtumas, 
padaugintas iš 1000 ir padalintas iš vidutinio metinio gyventojų skaičiaus, vadinamas migracijos 
saldo koeficientu. 
Dirbtinis abortas– moters sprendimu (iki 12 nėštumo savaičių) arba dėl medicininių indikacijų 
(iki22 nėštumo savaičių) sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamas nėštumo nutraukimas. 
Gyventojų tankis– gyventojų skaičius 1 km 2 , t. y. gyventojų ir ploto, kuriame jie gyvena, santykis. 
Kaimo gyventojas– gyventojas, gyvenantis kaimo gyvenamojoje vietovėje. 
Miesto gyventojas– gyventojas, gyvenantis mieste, t. y. kompaktiškai užstatytoje gyvenamojoje 
vietovėje, turinčioje daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau kaip du trečdaliai dirba 
pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse. Mieste gali gyventi ir mažiau 
negu 3 tūkst. žmonių, jei šis įgijo miesto statusą iki Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių 
vienetų ir jų ribų įstatymo (1994 m. liepos 19 d.) įsigaliojimo. 
Bedarbiai – nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko pagal dieninę ar 
nuolatinę mokymo formą, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravo teritorinėje darbo biržoje kaip 
darbo ieškantys asmenys ir yra pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. 
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis, tenkantis vienam 
samdomajam darbuotojui (neatskaičiavus darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo 
įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio).  
Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu. 
Suminis vaisingumo rodiklis rodo, kiek vidutiniškai vaikų per visą gyvenimą pagimdytų 1moteris, 
jei visu tuo laikotarpiu išliktų skaičiuojamų metų vaisingumo rodikliai. 
Gimstamumo rodiklis – gyvų gimusiųjų per metus skaičiaus santykis su vidutiniu metiniu 
gyventojų skaičiumi. Šis rodiklis rodo, kiek gimė gyvų kūdikių 1000-ui gyventojų per metus: 
gyvų gimusių skaičius per metus 

x 1 000 
vidutinis metinis gyventojų skaičius 
 
Mirtingumo rodiklis – mirusiųjų skaičius per metus 100 000-čių gyventojų: 
mirusiųjų skaičius per metus 

x 100 000 
vidutinis metinis gyventojų skaičius 
 
Mirtingumas dėl tam tikrų ligų (priežasčių) 100 000  gyventojų: 
mirusiųjų dėl tam tikrų ligų (priežasčių) skaičius per metus 

x 100 000 
vidutinis metinis gyventojų skaičius 
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Mirties priežasčių struktūra parodo, kokią dalį (proc.) tarp visų mirties priežasčių sudaro tam tikros 
priežastys: 
mirusiųjų dėl tam tikrų ligų (priežasčių) skaičius 

x 100 
mirusių dėl visų priežasčių skaičius 
 
Mirtingumas pagal gyventojų amžių – tai tam tikros amžiaus grupės mirusių žmonių ir vidutinio 
metinio šio amžiaus gyventojų skaičiaus santykis: 
mirusiųjų tam tikro amžiaus skaičius per metus 

x 100 000 
vidutinis metinis tam tikro amžiaus gyventojų skaičius 
 
Tam tikro amžiaus gyventojų mirtingumas pagal mirties priežastis: 
mirusiųjų tam tikro amžiaus dėl tam tikros priežasties skaičius per metus 

x 100 000 
vidutinis metinis tam tikro amžiaus gyventojų skaičius 
 
Kūdikių (vaikų iki vienerių metų) mirtingumas parodo, kiek mirė kūdikių per metus iš 1000 gyvų 
gimusių: 
mirusiųjų iki 1 metų vaikų skaičius per metus 

x 1 000 
gyvų gimusiųjų skaičius tais pačiais metais 
 
Standartizuotas mirtingumo rodiklis– mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos 
standartą. 
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – vidutinis metų skaičius, liekantis gyventi asmenims nuo tam 
tikro amžiaus, jeigu išliktų esamo laikotarpio mirtingumo lygis. 
Ligotumas - asmenų, kuriems metų bėgyje ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros  
įstaigose naujai arba pakartotinai užregistruota tam tikra liga arba trauma, ir vidutinio metinio  
gyventojų skaičiaus santykis: 
asmenų, kuriems metų bėgyje užregistruota tam tikra liga ar trauma 

x 10 n  
vidutinis gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį 
 
Sergamumas - asmenų, kuriems metų bėgyje ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose  
naujai (pirmą kartą gyvenime) užregistruota tam tikra liga arba trauma, ir vidutinio metinio  
gyventojų skaičiaus santykis: 
asmenų, kuriems metų bėgyje naujai užregistruota tam tikra liga ar trauma 

x 10 n  
vidutinis gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį 
 
Sergantys asmenys – gyventojų, kuriems registruota tam tikra liga metų eigoje, ir vidutinio metinio 
gyventojų skaičiaus santykis:  
gyventojų, kuriems registruota tam tikra liga, skaičius 

x 10 n  
vidutinis metinis gyventojų skaičius 
 
Laikinas nedarbingumas – laikinas negalėjimas dirbti dėl ligos, sužalojimo ar kitais įstatymų 
numatytais atvejais. Laikino nedarbingumo atveju asmuo tam tikrą laiką negali dirbti jokio darbo. 
Nedarbingumo dienų (apmokėtų) skaičius vienam apdraustajam – nedarbingumo dienų 
(apmokėtų) skaičiaus per metus ir vidutinio metinio apdraustųjų skaičiaus santykis: 
nedarbingumo dienų (apmokėtų) skaičius per metus 
vidutinis metinis apdraustųjų skaičius 
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Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka 
ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys darbuotojo trauma (lengva, sunki, 
mirtina). 
Neįgalumas– dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių 
sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir 
veiklos galimybių sumažėjimas.  
Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 
nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir 
(ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. 
Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertintas nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo 
kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims 
iki 18 metų, išskyrus tuos asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.  
Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti 
naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius 
darbus. Darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus. Jeigu 
jaunesnis kaip 18 metų asmuo teisės aktų nustatyta tvarka yra (buvo) draudžiamas valstybiniu 
socialiniu draudimu, darbingumo lygis nustatomas nesulaukusiam 18 metų asmeniui. Darbingumo 
lygis dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos nustatomas  neatsižvelgiant į asmens 
amžių. 
Gydytojų skaičius 10 000-čių gyventojų: 
gydytojų skaičius 

x 10000 
gyventojų skaičius metų pabaigoje tam tikroje teritorijoje 
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