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PRITARTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. gegužės 29 d.
sprendimu Nr.T1-139

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013−2015 m.
programos 2013 m. ataskaitos apibendrinimas
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), vykdydamas vieną iš
pagrindinių uždavinių – visuomenės sveikatos stebėseną ir jos pokyčių analizę - ir įgyvendindamas
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-40 patvirtintą Plungės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013-2015 m. programą ir Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013-2015 m. planą, išanalizavo ir įvertino 2013 m.
sukauptus (2012 metų) Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis.
Ataskaitoje pateikiami statistiniai 2008-2012 m. Plungės rajono duomenys bei jie palyginami su
Telšių apskrities ir Lietuvos duomenimis.

Demografinė ir socialinė-ekonominė būklė
Gyventojų sudėtis
Plungės rajono savivaldybės teritorija yra 1 105 km², 1 km² tenka 34 gyventojai. 2012 m. čia
gyveno 37 329 gyventojai (2012 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius). 2008-2012 m. Plungės r.,
kaip ir Lietuvoje bei Telšių apskrityje, gyventojų skaičius mažėjo. Per pastaruosius penkerius metus
gyventojų rajone sumažėjo 7,16 proc. (1 pav.). 2012 m. pradžioje Plungės r. kaimo gyvenamojoje
vietovėje gyveno 47,34 proc. (17 791 gyv.) visų Plungės r. gyventojų.
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1 pav. Vidutinis gyventojų skaičius Plungės r. sav.
2

2012

2012 m. Plungės r., Telšių apskrityje ir Lietuvoje, pensinio amžiaus populiacija buvo didesnė, nei
0-15 metų amžiaus gyventojų. 2008 metais 0-15 metų amžiaus gyventojų buvo daugiau nei pensinio
amžiaus. Lietuvoje šis rodiklis toliau prastėja, pensinio amžiaus gyventojų daugėja.
2008-2012 m. Plungės r. 0-15 metų, darbingo ir pensinio amžiaus gyventojų skaičius mažėjo
(apskrityje ir šalyje 0-15 metų, darbingo amžiaus gyventojų skaičius mažėjo, o pensinio amžiaus
gyventojų skaičius didėjo). 2012 m. Plungės r. 100-ui 15-59 metų amžiaus gyventojų teko 26 vaikai ir
38 pagyvenę žmonės (apskrityje – 26 vaikai ir 37 pagyvenę gyventojai, šalyje – 24 vaikai ir 38
pagyvenę žmonės).
2012 m. Plungės r. gyventojų vidutinis amžius – 40,2 metų. Vyrų vidutinis amžius buvo 37,3
metų, moterų – 42,7 metų.
2012 m. natūrali gyventojų kaita (1 000 gyventojų tenka prieaugio ar sumažėjimo) išliko
neigiama: Plungės rajone - - 1,7, Lietuvoje - -3,5, Telšių apskrityje - -2,3.
2012 m. pradžioje Plungės r. moterys sudarė 52,99 proc. visų Plungės r. gyventojų, 1 000 vyrų
teko 1 127 moterys (Lietuvoje – 1 152, Telšių apsk. – 1 123).
2012 m. Plungės r. buvo įregistruotos 253 santuokos (9,05 proc. daugiau nei 2011 m.) ir 133
ištuokos (25,47 proc. daugiau nei 2011 m.). 2012 m. Plungės r. 1 000-čiui gyventojų teko 6,8
(Lietuvoje – 6,9, Telšių apsk. – 7,1) santuokos ir 3,6 (Lietuvoje – 3,5, Telšių apsk. – 3,6) ištuokos.
Gimstamumas
2012 m., palyginti su 2008 m., gimstamumas, tenkantis 1000 gyv., Plungės r. sav. mažėjo (2
pav.). Per penkerius analizuojamus metus didžiausias gimstamumas, tenkantis 1000 gyv.,
užregistruotas 2008 m. 2012 m. Plungės rajono savivaldybėje gimstamumas buvo didesnis nei šalyje,
bet mažesnis nei apskrityje.
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2 pav. Gimstamumas 1000-čiui gyventojų 2008-2012 m.
Plungės r., kaip ir šalyje bei apskrityje, 2008-2012 m. dažniausiai gimdė 25-29 metų moterys.
Vidutinis gimdančių moterų amžius 2012 m. buvo 28,46 metų. Per paskutinius penkerius metus
Plungės rajone ir Telšių apskrityje gimdančių nepilnamečių užregistruota nebuvo.
Plungės r. 2012 m. 231 (59,54 proc.) kūdikis įregistruotas tėvams esant santuokoje, 129 (33,25
proc.) kūdikiai – pagal abiejų tėvų pareiškimus ir 28 (7,22 proc.) kūdikiai – pagal motinos pareiškimą.
Pirmagimiai sudarė didžiąją dalį visų gimusiųjų (45,10 proc.).
3

Mirtingumas
Mirtingumo duomenys turi didelį privalumą prieš kitus sveikatos rodiklius, kadangi yra
vienintelis, daug metų pagal tarptautines taisykles registruojamas sveikatos rodiklis daugelyje šalių.
Remiantis mirtingumo duomenimis, netiesiogiai galima matuoti svarbiausių ligų naštą skirtingose
vietovėse, netiesiogiai vertinti sveikatos ir sveikatos paslaugų kokybę.
2012 m. Plungės rajone mirė 4 kūdikiai, o 2009 m. tokių rodiklių nebuvo užregistruota. Mirė 453
žmonės, tai 58 (11,35 proc.) žmonėmis mažiau nei 2011 metais ir 47 (9,4 proc.) žmonėmis mažiau nei
2008 metais.
2012 m. Plungės r. vyrai sudarė 51,7 proc. visų mirusiųjų. 2008-2012 m. Plungės r. vyrų
mirtingumo rodiklis buvo apie 1,2 karto didesnis nei moterų. 2012 m. rajone 52,1 proc. mirusiųjų buvo
kaimo gyventojai. 2008-2012 m. Plungės r. kaimo gyventojų mirtingumas buvo apie 1,1 karto didesnis
už miesto. Panašios tendencijos matyti ir Lietuvoje bei Telšių apskrityje.
Mirties priežasčių struktūra Plungės r. buvo panaši kaip ir šalyje bei apskrityje. 2012 m.
daugiausia žmonių (85,44 proc.) mirė dėl trijų pagrindinių mirties priežasčių: nuo kraujotakos sistemos
ligų (55,41 proc.), piktybinių navikų (22,30 proc.) ir dėl išorinių mirties priežasčių (7,73 proc.).
Plungės rajone 2012 m., palyginti su 2011 m., mirusiųjų skaičius nuo kraujotakos sistemos ligų
sumažėjo 1,93 proc., dėl išorinių mirties priežasčių - 0,68 proc., o dėl piktybinių navikų išaugo 3,12
proc..

3 pav. Plungės r. mirusieji pagal mirties priežastis 2012 m., proc.
2012 m. Plungės r. 35 žmonės (7,73 proc. visų mirusiųjų) mirė dėl išorinių mirties priežasčių: iš
jų 2 žuvo eismo įvykiuose (5,71 proc. mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių), 14 nusižudė (40 proc.
mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių), 6 (4 vyrai ir 2 moterys) atsitiktinai paskendo (17,14 proc.
mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių), 3 vyrai mirė dėl šalčio poveikio (8,57 proc. mirusiųjų dėl
išorinių mirties priežasčių). Plungės r. 2012 m., palyginti su 2011 m., mirusiųjų dėl išorinių mirties
priežasčių skaičius sumažėjo 18,6 proc. (palyginti su 2008 m. - 43,54 proc.).
2009 m. Plungės r. išsiskyrė ypač aukštu vyrų mirtingumu dėl savižudybių. 2012 m. šis rodiklis
sumažėjo daugiau kaip ketvirtadaliu - Plungės r. nusižudė 12 vyrų (2009 m. – 23 vyrai). Palyginti su
2011 m., savižudybių skaičius Plungės r. sav. sumažėjo 22,22 proc.
Per 2012 metus Plungės r. vyrų mirtingumas dėl savižudybių sumažėjo, bet išliko didesnis 25,05
proc. nei šalies ir 3,47 proc. už apskrities rodiklius. Moterų mirtingumas dėl savižudybių 2012 metais
sumažėjo ir buvo 11,4 proc. mažesnis už apskrities ir 6,48 proc. mažesnis už šalies rodiklius.
Migracija
4

Tarptautinė migracija. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2012 m. emigravo 565
Plungės r. gyventojai (1,8 karto daugiau nei 2008 m.). Per paskutiniuosius penkerius metus emigravo 3
226 Plungės r. gyventojai. 2012 m. imigrantų skaičius Plungės r., palyginti su 2011 m., išaugo 1,24
karto.
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4 pav. Atvykę ir išvykę Plungės r. sav. gyventojai 2008-2012 m. (1000 gyv.)
Vidaus migracija. 2012 m. iš Plungės r. išvyko 1 382 gyventojai, tai vienu gyventoju daugiau nei
2011 m. Atvykstančiųjų skaičius, palyginti su 2011 m., išaugo 15,94 proc. (4 pav.).
Gyventojų užimtumas ir darbo užmokestis
2008-2012 m. laikotarpiu užimtųjų (turinčių pajamų ar pelno) gyventojų skaičius rajone didėjo.
2012 m., palyginti su 2011 m., Plungės r. užimtųjų skaičius padidėjo 9,17 proc., registruotų bedarbių
skaičius sumažėjo ketvirtadaliu.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2008-2012 m. Plungės r. buvo mažesnis nei
Lietuvoje ir Telšių apskrityje (5 pav.). O ir neto darbo užmokestis buvo mažesnis nei Lietuvos (16,96
proc.) ir apskrities ( 7,55 proc.).
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5 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) 2008-2012 m.
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Gyvenamasis fondas
2008-2012 m. šalyje bei apskrityje asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti,
skaičius didėjo, o Plungės r. asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius nežymiai
mažėjo. 2012 m. Plungės r. sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo 426 asmenys ir 18 asmenų
(šeimų) buvo išnuomotas Savivaldybės socialinis būstas.
2012 m. Plungės r. vienam gyventojui teko 27,6 m² naudingojo ploto. 2008-2012 m. Plungės r.
vidutinis naudingas gyvenamasis plotas buvo mažesnis už apskrities ir šalies (6 pav.).

6 pav. Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, m²
Švietimas
2008-2012 m. Plungės r. buvo 9 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 100-ui vaikų teko 101 vieta
(Lietuvoje – 103, Telšių apsk. – 107). Plungės r. 2012 m. 1 323 vaikai buvo ikimokyklinio ugdymo
įstaigų auklėtiniai, kas sudarė 62 proc. visų 1-6 metų amžiaus vaikų.
2012 m. Plungės r. buvo 21 bendrojo lavinimo mokykla, kuriose mokėsi 5 707 mokiniai, ir 1
profesinė mokykla, kurioje mokėsi 608 mokiniai. Nuo 2008 m. Plungės r. bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių skaičius sumažėjo 23,4 proc., o profesinės mokyklos mokinių skaičius išaugo (10,14 proc.) (7
pav.).
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7 pav. Plungės r. mokinių skaičius bendrojo lavinimo ir profesinėje mokyklose
Socialinė apsauga
Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. Plungės r. buvo išmokėta 2 775,6 tūkst. litų
išmokų šeimoms, auginančioms vaikus (3,13 proc. mažiau nei 2011 m.), 3 296 gyventojai gavo
socialines pašalpas, 2 212 moksleivių buvo nemokamai maitinama mokyklose.
Plungės rajone 2012 m. 77 asmenys gavo socialinių paslaugų savo namuose. Socialinių paslaugų
teikimas Plungės r. sumažėjo, o šalyje ir Telšių apskrityje išaugo. 2012 m., palyginti su 2011 m.,
Plungės r. jos sumažėjo 12,5 proc., Lietuvoje išaugo 5,86 proc., Telšių apskrityje išaugo 34,72 proc.
2012 m. Plungės r. veikė 1 vaikų globos įstaiga (53 globojami vaikai), 2 globos įstaigos seniems
žmonėms (47 globojami gyventojai), 1 globos įstaiga suaugusiems neįgaliesiems (166 globojami
gyventojai). Be stacionarių socialinių paslaugų įstaigų, Plungės rajone veikė 1 laikino gyvenimo
įstaiga, teikianti pagalbą įvairių socialinių grupių asmenims (59 gyventojai).

Gyventojų sveikatos būklė
Užregistruoti susirgimai
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2012 m. Plungės r. vienam
gyventojui vidutiniškai teko 2 susirgimai. 2008-2012 m. suaugusiesiems iš viso užregistruotų susirgimų
skaičius Plungės r. buvo didesnis už Lietuvos ir Telšių apskrities, vaikų – mažesnis (8 pav.).
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8 pav. Plungės r. sav. gyventojams iš viso užregistruoti susirgimai (1000-čiui gyventojų)
Iš viso užregistruoti susirgimai. 2012 m. Plungės r. daugiausiai užregistruota susirgimų (1000
gyv.) kvėpavimo sistemos (384,8), kraujotakos sistemos (356,1), jungiamojo audinio ir skeletoraumenų sistemos (258,9), nervų sistemos (194,7) bei urogenitalinėmis sistemos (190) ligomis.
Panašios tendencijos matyti ir Lietuvoje bei Telšių apskrityje.
Plungės r. 2012 m., palyginti su 2008 m., daugiausiai išaugo užregistruotų susirgimų
endokrininės sistemos ligomis (1,77 karto), piktybiniais navikais (1,56 karto), kraujotakos sistemos
ligomis (1,4 karto), nervų sistemos ligomis (1,39 karto).
Užregistruoti susirgimai priešinės liaukos piktybiniais navikais, psichikos ir elgesio sutrikimais,
schizofrenija, nervų sistemos, epilepsija ir epilepsine būkle, virškinimo sistemos, kraujotakos sistemos,
kraujo ir kraujodaros organų, tulžies pūslės akmenlige, ausų, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų
sistemos, osteoporoze, urogenitalinės sistemos ligomis, priešinės liaukos hiperplazija, moters organų
uždegiminėmis ligomis, apsinuodijimais 2012 m. Plungės r. viršijo ir Lietuvos, ir Telšių apskrities
rodiklius.
Sergamumas ir naujai užregistruoti susirgimai. 2012 m. Plungės r. daugiausiai naujai
užregistruotų susirgimų (1000 gyv.): kvėpavimo sistemos ligomis (337,1), urogenitalinės sistemos
ligomis (136,8), jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis (121,8), traumos ir kiti
išorinių priežasčių padariniai (115,8) ir virškinimo sistemos ligomis (112,6).
Sergamumas endokrininės sistemos, glaukoma, ausų, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų
sistemos ligomis, virškinimo sistemos ligomis, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos, tulžies pūslės
akmenligės, nervų sistemos ligomis, urogenitalinės sistemos ligomis, priešinės liaukos hiperplazijos,
moterų dubens organų uždegiminėmis ligomis bei apsinuodijimais 2012 m. Plungės r. viršijo ir šalies,
ir apskrities rodiklius.
Sergantys asmenys. 2012 m. Plungės r. daugiausia buvo užregistruota asmenų, sergančių (1000
gyv.): kvėpavimo sistemos (262), kraujotakos sistemos (240,3), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų
sistemos (183,6), nervų sistemos (159,1), urogenitalinės sistemos (144,3) ir virškinimo sistemos
ligomis (137,9).
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2012 m. Plungės r. asmenų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais, schizofrenija, nuotaikos
sutrikimais, nervų sistemos, epilepsija, virškinimo sistemos, tulžies pūslės akmenlige, kasos, ausų,
osteoporoze, urogenitalinės sistemos, priešinės liaukos hiperplazijomis, moters dubens organų
uždegiminėmis ligomis, skaičius viršijo ir Lietuvos, ir Telšių apskrities rodiklius.
Vertinant pagal lytį, 2012 m. Plungės r. vyrai dažniau už moteris sirgo tuberkulioze,
pneumonijomis, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis bei dažniau patyrė traumų.
Vertinant pagal gyvenamąją vietovę, 2012 m. Plungės r. miesto gyventojai dažniau už kaimo
gyventojus sirgo tuberkulioze, cerebrovaskulinėmis ligomis.
Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis
2012 m. Plungės rajono savivaldybėje neregistruota susirgimu difterija, kokliušu, stablige,
tymais, parotitu, raudonuke, trichinelioze.
Vaikų sergamumas
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2012 m. Plungės r. ambulatorinėse
sveikatos priežiūros įstaigose apsilankė 7 296 vaikai, tai 4,9 proc. mažiau nei 2011 m.
Pas gydytojus 2012 m. Plungės r. sav. apsilankė 796,2 vaiko (100 gyv.), pas šeimos gydytojus
338,29 vaiko (100 gyv.).
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras išanalizavo vaikų statistinės apskaitos
formos Nr. 0.27-1/a. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ duomenis ir nustatė, jog 2012-2013 mokslo
metais vaikams daugiausia nustatyti regos sistemos, skeleto-raumenų sistemos, kraujotakos sistemos
sutrikimai bei dantų ligos.
Laikinas nedarbingumas ir neįgalumas
Plungės rajone 2012 m. 1-am apdraustajam teko 26,2 proc. mažiau apmokėtų laikino
nedarbingumo dienų, nei 2008 m. Plungės r. 2008-2012 m. apmokėtų laikino nedarbingumo dienų
skaičius 1-am apdraustajam buvo didesnis nei šalyje ir apskrityje (9 pav.). 2012 m. Plungės r.
Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų ligos pašalpoms išmokėti buvo išleista 6 234,2 tūkst. litų.
Palyginti su 2008 m., šios išlaidos sumažėjo 45,18 proc.

9 pav. Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam
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Plungės r. 2012 m. pirmą kartą pripažinti neįgaliais 154 darbingo amžiaus asmenys. Palyginti su
2008 m., tokių asmenų skaičius sumažėjo 37,4 proc. Vertinant pagal amžių, Plungės r. daugiausiai
neįgaliais buvo pripažinti 45-54 metų amžiaus asmenys. 2012 m. Plungės r. darbingo amžiaus asmenys
dažniausiai pirmą kartą pripažinti neįgaliais dėl piktybinių navikų (22,73 proc.), kraujotakos sistemos
ligų (18,18 proc.), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų (13,64 proc.) bei psichikos ir
elgesio sutrikimų (12,34 proc.). Panašios tendencijos matyti ir šalyje bei apskrityje. 2012 m. Plungės r.,
daugiausiai neįgaliais buvo pripažinti vyrai – vyrų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc.
darbingumo lygis, skaičius 1,6 karto didesnis už moterų.
Plungės r. 2012 m. pirmą kartą pripažinti neįgaliais 29 vaikai (0-17 m. amžiaus). Palyginti su
2008 m., tokių vaikų skaičius sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu (12,12 proc.). Vertinant pagal amžių,
2008-2012 m. Plungės r., šalyje ir apskrityje dažniausiai neįgaliais buvo pripažinti 0-9 m. amžiaus
vaikai. 2012 m. Plungės r. daugiausia vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, buvo dėl psichikos ir
elgesio sutrikimų (48,28 proc.), įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos
(17,24 proc.), endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligų (13,79 proc.) bei nervų sistemos ligų
(10,34 proc.). Panašios tendencijos matyti ir Lietuvoje bei Telšių apskrityje.

Aplinka
Maudyklos
2012 m. Plungės r. sav. stebimų ir nuolat kontroliuojamų maudyklų buvo penkios, poilsio zonų
taip pat penkios. Plungės rajono savivaldybėje paimtuose iš maudyklų mėginiuose, kurie viršytų
nustatytus parametrus, nebuvo, o poilsio zonose rastas 1 higienos normos neatitinkantis mėginys.
Geriamasis vanduo
2012 m. Plungės rajone dėl cheminių parametrų (azoto grupės junginių: nitratai, nitritai, amonis
bei vertinama sąlyga nitratas/50+nitratas/3) užterštumo ištirti 38 šachtiniai šuliniai, tai 2,42 karto
mažiau nei 2009 m. 13,2 proc. paimtų šachtinių šulinių mėginių neatitiko HN 24:2003 reikalavimų.
Centralizuotai tiekiamas vanduo
2012 m. Plungės r. sav. centralizuotai vanduo tiekiamas daugiau nei pusei gyventojų (69,9 proc.).
2008-2012 m. laikotarpiu 12,38 proc. padaugėjo gyventojų, vartojančių centralizuotai tiekiamą
vandenį (10 pav.)
Nuotekų tvarkymas
Centralizuotai nuotekos tvarkomos 56,3 proc. Plungės r. sav. gyventojų. Centralizuoto nuotekų
tvarkymo abonentų skaičius 2008–2012 m. laikotarpiu padidėjo 18,78 proc. (10 pav.).
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10 pav. Plungės r. sav. gyventojams centralizuotai tiekiamas vanduo ir nuotekų
tvarkymas (proc.)
Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos
2012 metais užregistruota 77 atvejai per maistą ir vandenį plintančių infekcijų, o maisto toksiniu
infekcijų atveju registruota nebuvo. 2012 metais Plungės savivaldybėje užregistruoti 29 nepatikslinti
bei 31 patikslintos virusinės žarnyno infekcijų atvejai.
Triukšmas
2012 m. Plungės rajono savivaldybėje dėl triukšmo buvo nagrinėti 2 skundai (abu
nepasitvirtino).

Gyvensena
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atliko priešmokyklinio amžiaus
vaikų gyvensenos tyrimą (2013 m.) bei kasmetinių mokinių profilaktinių patikrinimų 2010-2014 m. m.
duomenų analizę. Jų metu nustatyta:
Fizinis aktyvumas
•
Šeši iš dešimties tėvelių nurodė, kad kartais laisvalaikiu sportuoja drauge su savo vaiku (62,9
proc.).
•
Daugiau kaip vieną valandą per dieną pėsčiomis lauke vaikščiojo 43,6 proc. vaikų.
•
Kasdien sportuojančių ir besimankštinančių vaikų buvo 25,2 proc., kelis kartus per savaitę –
44,9 proc. Mergaitės fiziškai aktyvesnės nei berniukai – dvigubai daugiau berniukų nei mergaičių
nesportuoja ir nesimankština kasdien. Besimankštinančių ir sportuojančių priešmokyklinukų grupes
lankančių vaikų yra daugiau negu 3-5 metų grupes lankančių vaikų.
•
Šeši iš dešimties tyrime dalyvavusių vaikų (61,1 proc.) praleidžia žiūrėdami televizorių 30-60
min. per dieną. Daugiau kaip 5 val. per dieną 3-5 metų grupę lankantys vaikai nei priešmokyklinukų
grupę lankantys vaikai praleidžia žiūrėdami televizorių.
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Mityba
•
Priešmokyklinukai ne darželyje per dieną vandens išgeria tik 2 stiklines, t. y. 24,0 proc.,
daugiausiai dešimt stiklinių per dieną išgeria 3,1 proc. tirtų vaikų.
•
Plungės rajone kasdien pusryčius valgančių vaikų buvo 88,8 proc. Berniukų, valgančių
pusryčius, buvo daugiau nei mergaičių ir mieste gyvenančių vaikų nei rajone.
•
Dauguma vaikų – 74,8 proc. – vidutiniškai per dieną maitinosi keturis ir daugiau kartų, tris
kartus per dieną maitinosi 2 iš dešimties vaikų (22,4 proc.), 1-2 kartus per dieną valgė 2,2 proc. vaikų.
•
Vaikų, kurie nevartoja cukraus, buvo 6,5 proc. Daugiau negu pusė apklaustųjų atsakė, kad į
vieną puodelį arbatos deda vieną šaukštelį cukraus, 33,0 proc. – du šaukštelius, 0,9 proc. – tris ir
daugiau šaukštelių.
•
Kad kasdien valgo daržoves, atsakė 36,1 proc. vaikų, 3-5 kartus per savaitę – 37,7 proc. vaikų.
Nurodė, kad vaisius ir uogas kasdien valgė 32,4 proc. vaikų, 3-5 kartus per savaitę – 38,9 proc. vaikų.
Kasdien pieno produktus vartojo 59,2 proc. priešmokyklinukų, 3-5 kartus per savaitę – 28,3 proc.
Plungės rajono priešmokyklinukų. Kad juodos duonos niekada nevalgo, atsakė 36,8 proc., rečiau nei
kartą per savaitę – 8,7 proc. vaikų.
•
Daugiau kaip pusė apklaustų tėvų (55,5 proc.) maisto gamybai naudoja augalinį aliejų. 1,9 proc.
tėvų maistą ruošia naudodami margariną, 10,9 proc. – sviestą, 1,2 proc. - taukus, o jokių riebalų
nenaudoja 0,3 proc. tėvų.
•
Antsvorį turi 2,2 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų, daugiau mergaitės, nei berniukai, daugiau
priešmokyklinukų, nei 3-5 metų grupes lankantys vaikai, ir dagiau kaime, nei mieste gyvenantys
vaikai.
Saugus elgesys
•
Specialias vaikiškas kėdutes bei saugos diržus automobilio viduje važiuodami visada naudoja
dauguma (85,4 proc.) vaikų, kartais – 10,9 proc., o niekada nenaudoja 1,9 proc. vaikų. Šių saugos
priemonių niekada nenaudoja 2,4 proc. kaime, 2,2 proc. mieste gyvenančių vaikų, 2,5 proc.
priešmokyklinukų bei 1,7 proc. 3-5 metų grupes lankančių vaikų.
•
Šviesos atšvaitus tamsiu paros metu eidami neapšviesta gatve visada naudoja daugiau kaip
pusė (63,2 proc.) tirtų vaikų, o niekada nedėvi 11,5 proc. vaikų.
Sveikata
•
Pusė apklaustų tėvelių (57,6 proc.) subjektyviai mano, kad jų vaiko sveikata yra gera.
•
Per pastaruosius 12 mėnesių dauguma (82,6 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų susižeidę
nebuvo. 15,9 proc. vaikų buvo susižeidę 1-2 kartus.
•
Per pastaruosius 12 mėnesių apie pusė (51,7 proc.) vaikų sirgo 1-2 kartus, trečdalis (33,0 proc.)
vaikų sirgo 3 ir daugiau kartų ir tik 15,3 proc. vaikų nesirgo.
•
Apie pusė vaikų (47,0 proc. ) dantis šepetėliu ir pasta valo vieną kartą per dieną. Ne kasdien
dantis valosi net ketvirtadalis tirtų vaikų (23,7 proc.) ir 1,2 proc. vaikų iš viso nesivalo dantų.
Vidutiniškai per praėjusius 12 mėnesių vaikai pas odontologą lankėsi 1 kartą.
•
Akinius nešioja 2,5 proc. tirtų vaikų. Akinių reikia 0,7 proc. mergaičių ir 4,9 proc. berniukų. 1,7
proc. 3-5 metų grupės vaikų ir 4,8 proc. priešmokyklinukų grupės vaikų nešioja akinius arba lęšius.
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Sveikatos priežiūros įstaigų veikla
Sveikatos priežiūros įstaigose dirbantis personalas
Gydytojų skaičius Plungės r. sav. mažėjo. 2012 m. teko 16,18 gydytojo 10 tūkst. gyventojų.
Šeimos gydytojų tai pat sumažėjo. 2012 m. teko 4,05 šeimos gydytojo 10 tūkst. gyventojų. Odontologų
skaičius išaugio 33,78 proc. ir 2012 m. buvo 7,01 10 tūkst. gyventojų. Specialistų su aukštuoju ir
aukštesniuoju medicininiu išsilavinimu (ne gydytojų) skaičius Plungės r. sav. sumažėjo 8,23 proc. ir
siekė 74,16 10 tūkst. gyventojų. Slaugytojų skaičius sumažėjo 9,97 proc. ir 20112 m. siekė 56,36 10
tūkst. gyventojų (11 pav.).

11 pav. 2008-2012 m. Plungės r. sav. gydytojų, šeimos gydytojų, odontologų, slaugytojų ir
specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu (ne gydytojų) skaičius 10 tūkst. gyv.
Hospitalizuotas sergamumas
Per 2008-2012 m. laikotarpį hospitalizuotų asmenų skaičius Plungės r. sav. sumažėjo 5,13 proc.
Daugiausia Plungės r. sav. sergančių hospitalizuotų asmenų užregistruojama 65+ metų amžiaus
grupėje. Tokia pat tendencija pastebėta šalyje ir apskrityje. Vidutinė gulėjimo trukmė Plungės r. sav.
2012 m. siekė 87,92 dienos. 2008-2012 m. laikotarpiu vaikų hospitalizuotas sergamumas sumažėjo
17,74 proc., o suaugusiųjų išaugo 1,82 proc.
Lovos
2012 m., palyginti su 2008 m., Plungės r. sav. išaugo lovų skaičius stacionaruose 9,32
proc. Stacionarių lovų skaičius (be slaugos lovų) 2008-2012 m. Plungės r. sav., šalyje ir apskrityje taip
pat išaugo. 2012 m. šis Plungės r. sav. rodiklis buvo 31,28 lovos 10 tūkst. gyventojų. Slaugos lovų
skaičius 2008-2012 m. laikotarpiu augo (83,77 proc.). 2012 m. šis Plungės r. sav. rodiklis buvo
18,34 10 tūkst. gyventojų.
Privačiai dirbantis personalas
2008-2012 m. laikotarpiu Plungės r. sav. daugėjo privačiai dirbančių odontologų (21,05 proc.).
Privačiai dirbančių gydytojų skaičius Plungės r. sav. buvo mažesnis už šalies ir apskrities, o privačiai
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dirbančių odontologų, specialistų su aukštuoju išsilavinimu skaičius buvo didesnis už šalies ir
apskrities.
Gyventojų apsilankymai pas specialistus
2008-2012 m. laikotarpiu Plungės r. sav. gyventojų apsilankymų pas gydytojus skaičius išaugo
3,07 proc. Vienam Plungės r. sav. gyventojui teko 7 apsilankymai pas gydytojus per metus. Daugiausia
Plungės r. sav., šalyje ir apskrityje pas gydytojus apsilanko 65+ metų amžiaus grupės gyventojai.
2012 m. Plungės r. sav., šalyje ir apskrityje dažniau pas gydytojus apsilankė moterys, nei vyrai. 20082012 m. laikotarpiu Plungės r. sav. apsilankymų pas odontologus skaičius išaugo 16,07 proc. ir
2012 m. 1 gyventojui teko 1 apsilankymas pas odontologą (12 pav.).
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12 pav. Apsilankymų skaičius pas odontologus 1 gyv.
Greitoji medicinos pagalba
2008-2012 m. laikotarpiu Plungės r. greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius
išaugo 11,05 proc. ir siekė 201 45 1 000 gyventojų. Didžiąją greitosios medicinos pagalbos darbo
dalį Plungės r. sav., Lietuvoje ir Telšių apsk. sudarė ūmūs susirgimai ir būklės. 2012 m. šios būklės
sudarė 78,7 proc. visos darbo apimties (13 pav.).
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13 pav. Suteiktos greitosios medicinos pagalbos paslaugos 1000 gyv.
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Prevencinės programos
Plungės rajone vykdomos prevencinės programos:
Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa. Skirta moterims nuo 25 iki 60 metų. Per 2008-2012
m. Plungės r. sav. iš viso pasitikrino 7 788 moterys. 2012 m., palyginti su 2008 m., pasitikrinusių
moterų skaičius išaugo 70,64 proc.
Krūties vėžio prevencijos programa. Skirta moterims nuo 50 iki 69 metų. Per 2008-2012 m.
Plungės r. sav. iš viso pasitikrino 2 267 moterys. 2012 m., palyginti su 2008 m., pasitikrinusių
moterų skaičius išaugo 72,43 proc.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų
bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Per 2008-2012 m.
Plungės r. sav. iš viso pasitikrino 5 904 vyrai. 2012 m., palyginti su 2008 m., pasitikrinusių vyrų
skaičius sumažėjo 9,02 proc.
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa. Skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims
nuo 50 iki 65 metų. Per 2008-2012 m. Plungės r. sav. iš viso pasitikrino 7 588 gyventojai. 2012
m., palyginti su 2008 m., pasitikrinusių gyventojų skaičius išaugo 4,29 karto.
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Per 2008-2012 m. Plungės r.
sav. iš viso silantinėmis medžiagomis padengti 3 949 vaikų dantys. 2012 m., palyginti su 2008
m., vaikų, dalyvavusių šioje programoje, skaičius sumažėjo 2,91 karto.

Visuomenės sveikata
2012 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai buvo skirta 25 390
Lt. Šios lėšos paskirstytos projektams, kurie vykdyti bendruomenėse, Plungės r. sav. mokyklose ir
kitose organizacijose vykdomai sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklai.
2012 m. pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas rajone teikė Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris įkurtas 2009 m. liepos 3 d. Be Visuomenės sveikatos
biuro, savivaldybėje veikė Bendruomenės sveikatos taryba – Savivaldybės tarybos sveikatinimo
veiklos koordinavimo institucija.
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Plungės r. sav. visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
biudžetinė įstaiga, iš dalies finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Biuro veiklos tikslas - rūpintis
Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti. Pagrindinės Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sritys:
• visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė;
• visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimas ir jų įgyvendinimas;
• visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
• vaikų ir moksleivių visuomenės sveikatos priežiūra;
• visuomenės sveikatos mokymų organizavimas ir vykdymas;
• bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

16

IŠVADOS
Atlikus Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos analizę, išryškėjo šios
opiausios rajono problemos:
- gyventojų skaičiaus mažėjimas;
- neigiama natūrali gyventojų kaita;
- didelis mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties
priežasčių;
- aukštesnis vyrų ir moterų savižudybių skaičius už apskrities ir šalies rodiklius;
- mažesnis nei šalyje ir apskrityje vidutinis mėnesinis bruto ir neto darbo užmokestis;
- mažesnis už apskrities ir šalies vidutinis naudingas gyvenamasis plotas;
- bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičiaus mažėjimas;
- Plungės r. sav. per penkerius metus didėjantis bendrasis sergamumas (iš viso užregistruota
susirgimų) (1000 gyv.) kvėpavimo sistemos (384,8), kraujotakos sistemos (356,1), jungiamojo audinio
ir skeleto-raumenų sistemos (258,9), nervų sistemos (194,7) bei urogenitalinėmis sistemos (190)
ligomis;
- užregistruoti susirgimai priešinės liaukos piktybiniais navikais, psichikos ir elgesio sutrikimais,
schizofrenija, nervų sistemos, epilepsija ir epilepsine būkle, virškinimo sistemos, kraujotakos sistemos,
kraujo ir kraujodaros organų, tulžies pūslės akmenlige, ausų, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų
sistemos, osteoporoze, urogenitalinės sistemos ligomis, priešinės liaukos hiperplazija, moters organų
uždegiminėmis ligomis, apsinuodijimais 2012 m. Plungės r. viršijo ir Lietuvos, ir Telšių apskrities
rodiklius.
- išaugęs sergamumas (nauji užregistruoti atvejai) (1000 gyv.) kvėpavimo sistemos ligomis
(337,1), urogenitalinės sistemos ligomis (136,8), jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos
ligomis (121,8), traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai (115,8) ir virškinimo sistemos ligomis
(112,6).
- sergamumas endokrininės sistemos, glaukoma, ausų, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų
sistemos ligomis, virškinimo sistemos ligomis, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos, tulžies pūslės
akmenligė, nervų sistemos ligomis, urogenitalinės sistemos ligomis, priešinės liaukos hiperplazijos,
moterų dubens organų uždegiminėmis ligomis bei apsinuodijimais 2012 m. Plungės r. viršijo ir šalies,
ir apskrities rodiklius.
- didėjantis vaikų, turinčių regėjimo, skeleto-raumenų, kraujotakos sistemų sutrikimų ir dantų
ligų, skaičius;
- didelis nesimankštinančių vaikų skaičius;
- gydytojų, slaugytojų ir specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu (ne gydytojų)
skaičiaus mažėjas.
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REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo 2014-2015 m. Plungės r.
sveikatinimo veiklą vykdyti pagal šiuos sveikatos prioritetus:
1. Vaikų sveikatos problemų - regos sutrikimų, laikysenos sutrikimų, virškinimo ligų, dantų ligų ir
žalingų įpročių - prevencija bei fizinio aktyvumo skatinimas;
2. Gyventojų skatinimas profilaktiškai tikrinti ir stiprinti akis (skatinti įvairiomis priemonėmis:
pranešimais, dalomąja medžiaga, renginiais, konsultacijomis);
3. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija (onkologinių ligų (patikros programos), širdies ir
kraujagyslių ligų prevencija, osteoporozės, virškinimo sistemos, nervų sistemos);
4. Didinti gyventojų informuotumą apie sveiko gyvenimo būdą: visavertę mitybą, fizinį aktyvumą
bei neigimą žalingų įpročių (rūkymas, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas) poveikį
sveikatai;
5. Psichinės sveikatos sutrikimų prevencija;
6. Lytiškai plintančių ligų prevencija.

Ataskaitą parengė
Plungės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
stebėsenos specialistė
Giedrė Liobytė
stebesena@plunge.lt
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