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Demografinės situacijos poky
čiai – tai pirmiausia gyventojų 
skaičiaus, amžiaus, lyčių pokyčiai. 
Šalyje gyventojų kasmet mažėja, 
visuomenė sensta, didėja mirtin
gumo rodikliai.

Kauno mieste, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos savivaldybių, gyventojų skaičius mažėjo. 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2015 m. 
Kauno mieste buvo užregistruota 301 357 gyventojai, t. y. 2 655 gyventojais mažiau nei 
2014 m. (1 lentelė). Kauno mieste nuo 2010 m. iki 2015 m. gyventojų skaičius sumažėjo 
apie 9 proc.  (28 185 gyventojais). Visa Lietuva per šį laikotarpį prarado 220 714 gyventojų 
(tai sudaro apie 7 proc. Lietuvoje gyvenusių asmenų). 

1 lentelė. Gyventojų skaičius Lietuvoje ir Kauno m. sav. 2010–2015 m.

Metai Lietuva Kauno m. sav.
2015 2 921 262 301 357
2014 2 943 472 304 012
2013 2 971 905 306 888
2012 3 003 641 310 773
2011 3 052 588 317 319
2010 3 141 976 329 542

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vertinant demografinę situaciją pagal lytį, pastaruosius 5 metus Kauno mieste ten
dencija išlieka ta pati – Kauno mieste vyrų yra mažiau nei moterų. Remiantis Lietuvos 
statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2015 m. Kauno mieste gyveno 132 380 
vyrų ir 168 977 moterys (vyrai sudarė 44 proc. Kauno gyventojų, moterys – 56 proc.). 

2 lentelė. Vyrų ir moterų skaičiaus pasiskirstymas Kauno mieste 2010–2015 m.

„

Metai Vyrai Moterys
2015 132 380 168 977
2014 133 711 170 301
2013 135 230 171 658
2012 137 178 173 595
2011 140 490 176 829
2010 146 395 183 147

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Vidutinis Lietuvos gyventojų amžius 2015 m. buvo 42 metai. Kauno miesto gyventojų 
vidutinis amžius buvo toks pats – 42 m. (vyrų – 37 m., moterų – 45 m.)

2015 m., kaip ir 2014 m., Kauno miesto gyventojų demografinės senatvės koeficientas 
buvo didesnis nei šalies – pagyvenusių (65 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, ten
kantis 100 vaikų iki 15 metų amžiaus, Kauno mieste buvo 141, Lietuvoje – 129. 

2015 m. Lietuvoje vaikai (0–15 m.) sudarė 15,7 proc. visų gyventojų, Kaune – 15,1 proc. 
Darbingo amžiaus žmonių dalis Kauno mieste buvo mažesnė nei vidutiniškai Lietuvoje – 
atitinkamai 61,2 ir 62 proc., o pensinio amžiaus asmenų dalis Kauno mieste buvo didesnė. 
Tokios tendencijos fiksuojamos jau ne pirmus metus (3 lentelė).

3 lentelė. Kauno miesto gyventojų pasiskirstymas pagal išskirtas amžiaus grupes procentais

Amžiaus grupės
Metai

2011 2012 2013 2014 2015
Gyventojai (0-15 metų amžiaus) (proc.) 15,2 15,2 15,1 15,1 15,1
Darbingo amžiaus gyventojai (proc.) 61,7 61,1 61,1 61,1 61,2
Pensinio amžiaus gyventojai (proc.) 23,1 23,7 23,8 23,8 23,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vidutinė tikėtina gyvenimo truk
mė – tikimybinis rodiklis, rodantis, 
kiek vidutiniškai metų gyvens kie
kvienas gimęs arba sulaukęs tam 
tikro amžiaus žmogus, jeigu visą 
būsimą tiriamosios kartos gyve
nimą mirtingumo lygis kiekvieno
je gyventojų amžiaus grupėje liks 
nepakitęs. 

„
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Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemian
čių gyventojų senėjimą, yra vidutinės 
gyvenimo trukmės ilgėjimas. Remiantis 
paskutiniais pateiktais Lietuvos statisti
kos departamento duomenimis, tiek Lie
tuvoje, tiek Kauno bei kitų šalies didžiųjų 
miestų apskrityse, vidutinė gyvenimo 
trukmė ilgėja. 2014 m. Lietuvoje vyrų ir 
moterų vidutinė gyvenimo trukmė siekė 
74,59 metus. Lyginant vidutinę gyveni
mo trukmę lyčių aspektu, moterys gyvena 
vidutiniškai 10,75 metų ilgiau negu vyrai. 
Kaune moterų vidutinė gyvenimo trukmė 
siekia 80,20 metų.

Remiantis paskutiniais pateiktais Lie
tuvos statistikos departamento duomeni
mis, gimstamumo rodiklis 2014 m. Kauno 
mieste pakilo (10,4/1 000 gyv.) ir buvo di
desnis už šalies vidurkį (10,3/1 000 gyv.). 
Tiek Lietuvoje, tiek Kauno miesto savival
dybėje, bendras gimstamumo rodiklis 1 
000 gyventojų 2014 m., lyginant su 2013 
m., buvo didesnis (1 pav.).

1 pav. Gimstamumas 1 000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno mieste 2010–2014 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

4 lentelė. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje ir Kauno apskrityje 2010–2014 m.

Lytis Vietovė
Metai

2010 2011 2012 2013 2014
Vyrai ir moterys Lietuva 73,62 73,98 74,02 74,02 74,59
 Kauno m. sav. 74,54 75,23  75,33  75,33 75,76
Vyrai Lietuva 68,03 68,39 68,53 68,53 69,13
 Kauno m. sav. 68,89 69,82  69,98  69,98 70,78
Moterys Lietuva 79,12 79,45 79,38 79,38 79,88
 Kauno m. sav. 79,77 80,17  80,20  80,20 80,18

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Gyventojų mirtingumo rodiklis 1 000 
gyventojų Kauno miesto savivaldybėje 
2014 m. buvo toks pat, kaip ir 2013 m., – 
12,8/1 000 gyventojų 2010–2014 metų 
laikotarpiu bendrojo mirtingumo rodiklis 
1 000 gyventojų Kauno mieste buvo ma
žesnis nei Lietuvos vidurkis (2 pav.). 

2 pav. Mirtingumas 1 000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno mieste 2010–2014 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Kauno mieste, kaip ir visoje Lietuvo

je, vyrų mirtingumas tendencingai išlieka 
didesnis nei moterų (5 lentelė). Lyginant 
su 2013 m., 2014 m. Kauno mieste vyrų 
mirtingumo rodiklis 100 000 gyventojų 
sumažėjo ir buvo 1 351,41 atvejo, o mo
terų – padidėjo ir siekė 1215,52 atvejo 
100  000 gyventojų. Tiek vyrų, tiek mo
terų mirtingumo 100 gyventojų rodiklis 
Kauno mieste 2010–2014 m. laikotarpiu 
buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis.  

5 lentelė. Mirtingumas pagal lytį 100 000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno m. sav. 2010–2014 m.

2011 2012 2013 2014 2015

Vyrai
Kauno m. sav. 1392,89 1391,59 1394,97 1372,04 1351,41
Lietuva 1507,37 1500,97 1503,49 1493,23 1488,39

Moterys Kauno m. sav. 1119,52 1135,2 1228,08 1205,4 1215,52
Lietuva 1233,63 1230,62 1256,35 1187,67 1273,81

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Natūrali gyventojų kaita – rodiklis, at
spindintis gyventojų skaičiaus, sudėties 
pakitimus, susijusius su gimimais, miri
mais, santuokomis ir ištuokomis, kurios 
glaudžiai siejasi su gyventojų reprodukci
ja. Kauno mieste, kaip ir  visoje Lietuvoje, 
natūrali gyventojų kaita 2010–2013 metų 
laikotarpiu tendencingai mažėjo. 2014 
m. Kauno mieste šis rodiklis pakilo iki 
2,3/1 000 gyventojų. Bendras natūralios 
gyventojų kaitos rodiklis 1 000 gyvento
jų Lietuvoje taip pat pakilo ( 3,4/1 000 
gyv.), tačiau išliko mažesnis nei Kauno 
mieste (6 lentelė).

6 lentelė. Bendras natūralios gyventojų kaitos rodiklis 1 000 gyventojų. Lietuvoje ir Kauno m. sav.  
2010–2014 m.

Vietovė
Metai

2010 2011 2012 2013 2014
Lietuva -3,7 -3,6 -3,5 -3,9 -3,4
Kauno m. sav. -2,0 -2,3  -2,7  -2,9  -2,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Labai svarbus rodiklis, parodantis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, yra kūdikių 
iki vienerių metų mirtingumas. 2010–2013 m. kūdikių mirtingumas šalyje tendencingai 
mažėjo, Kaune šis rodiklis buvo vienas mažiausių, lyginant su kitomis Lietuvos savivaldy
bėmis. 2014 m. tiek Lietuvoje, tiek Kauno mieste, kūdikių mirtingumas 1 000 gimusiųjų 
padidėjo ir siekė atitinkamai 3,9 ir 3,8 atvejo 1 000 gimusiųjų (3 pav.).

3 pav. Kūdikių mirtingumas 1 000 gyvų gimusių Lietuvoje ir Kauno mieste, 2009–2013 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Šeima – tai pirminė valstybės ląstelė, kurioje visavertiškai gali augti vaikai, formuo
tis jų pilietiškas požiūris. Ypač svarbu, kad kiekvienam vaikui būtų sudaromos galimybės 
augti šeimoje. Kaip rodo Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
duomenys, Kauno mieste santuokų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, šiek tiek didėja. 
2014 m. Kauno mieste bendrasis santuokų rodiklis buvo 6,9/1 000 gyv. (2 076 santuo
kos). 2010–2014 metų laikotarpiu Kauno mieste padidėjo ne tik santuokų, bet ir ištuokų 
rodiklis, 2014 m. jis buvo 3,4/1 000 gyventojų (997 ištuokos).

4 pav. Bendrasis santuokų ir ištuokų rodiklis Kauno mieste 2010–2014 m.
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Socialinė padėtis turi nemažos įtakos sveikatai. Ją lemia pajamos, išsilavinimas, gyve
nimo sąlygos. Vis daugiau Lietuvos gyventojų įgyja aukšąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą. 
Paskutiniais pateiktais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. tokių 
asmenų Lietuvoje buvo 29,6 proc. (skaičiuojant 15 metų ir vyresnius asmenis). Vidurinį, 
vidurinį su profesine kvalifikacija ar pagrindinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą turin
čių asmenų Lietuvoje buvo 33,9 proc., pagrindinį, pradinį arba pradinį su profesine kvalifi
kacija – 20,3 proc., o specialųjį vidurinį – 16,2 proc.

Vienas iš svarbiausių rodiklių, atskleidžiančių šalies socialinęekonominę būklę, yra 
bedarbių skaičius. Bedarbiai – tai nedirbantys 15–74 metų amžiaus asmenys, kurie ak
tyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites kreipėsi į Valstybinę darbo biržą ar 
privačią įdarbinimo agentūrą, darbdavius, draugus, gimines, žiniasklaidą, laikė įdarbinimo 
testus ar dalyvavo įdarbinimo pokalbiuose, ieškojo patalpų, įrenginių savo verslui, bandė 
gauti verslo liudijimą, licenciją, kreditą) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pra
dėti dirbti. 
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Remiantis paskutiniais pateiktais Lietuvos statistikos depar
tamento duomenimis, bedarbių skaičius per pastaruosius 5 metus 
Kauno mieste kito. 2011 m. bedarbių (15 metų ir vyresnių) skaičius 
Kauno mieste buvo išaugęs (ypač tarp vyrų), tačiau nuo 2012 m. jis 
tendencingai mažėjo. 2015 m. Kauno mieste užregistruota 5 tūkst. 
bedarbių vyrų, moterų – 4,2 tūkst. Vertinant bedarbių skaičių lyties 
aspektu, 2011–2015 metų laikotarpiu Kauno mieste bedarbių vyrų 
užregistruota daugiau negu bedarbių moterų (5 pav.).

5 pav. Registruotas bedarbių skaičius tūkstančiais  Kauno mieste pagal lytį 
2011–2015 m.
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Remiantis Lietuvos statistikos de
partamento duomenimis, nedarbo lygis 
2011–2015 m. laikotarpiu Kauno mieste, 
kaip ir visoje Lietuvoje, mažėjo. Vertinant 
lyčių aspektu, ypač sumažėjo vyrų nedar
bo lygis – nuo 2011ųjų jis sumažėjo dau
giau nei dvigubai ir 2015 m. siekė 6,5 proc. 
(6 pav.). Moterų nedarbo lygis taip pat ma
žėjo, tačiau ne taip sparčiai. Galima teigti, 
kad tendencingai mažėjantis nedarbo ly
gis šalyje rodo gerėjančią socialinęeko
nominę situaciją.

6 pav. Nedarbo lygis Kauno mieste 2011–2015 m., proc.
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IkIMOkYklINIO 
UGDYMO įSTAIGAS 
lANkANčIų vAIkų

SVEIKATA

Kasmetiniai profilaktiniai mokinių sveikatos patikrinimai atliekami vadovaujantis Lie
tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 
„Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 471365). 
Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 0.271/
a. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V951 (Žin., 2005, Nr. 338). Šioje apskaitos 
formoje privalo būti nurodyta vaiko sveikatos būklė: kraujospūdis, klausos, regos, kaulų ir 
raumenų, kvėpavimo ir nervų sistemų bei kt. sutrikimai.

2014/2015 mokslo metų pradžioje Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 
13 629 vaikai, iš jų profilaktiškai sveikatą pasitikrino ir vaiko sveikatos pažymėjimus į iki
mokyklinio ugdymo įstaigas pateikė 97,6 proc. vaikų.

Vaikystė – tai gyvenimo tarpsnis, 
kai formuojasi fiziniai ir intelekti
niai gebėjimai, sveikos gyvense
nos įgūdžiai. Ikimokyklinio ugdy
mo įstaigos – vienos iš svarbiausių 
institucijų ugdant, saugant ir sti
prinant vaikų sveikatą.

„
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Iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 
vaikų visiškai sveikų vaikų (visiškai sveikas 
vaikas neturi jokio sutrikimo ir nustatytos  
diagnozės) buvo 5 000 (37,6 proc.). Di
džiausias procentas visiškai sveikų vaikų 
nustatytas tarp vienerių (44,3 proc.) ir 
dvejų (52,4 proc.) metų darželinukų. Ma
žiausia visiškai sveikų vaikų dalis buvo 
lopšelio grupėse – 26 proc. (7 pav.). 

7 pav. Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, lyginant pagal amžiaus grupes, proc., 2015 m.
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Atliekant vaikų sveikatos profilaktinių 
patikrinimų analizę, nustatyta, kad pirmo
je vietoje yra regos sistemos sutrikimai 
(30,9 proc. visų pasitikrinusių mokinių), 
antroje – skeletoraumenų sistemos sutri
kimai (21,2 proc.), trečioje – kalbos defek
tai (17,5 proc.) ir kraujotakos sistemos su
trikimai (11,4 proc.). Rečiau užregistruota 
kvėpavimo sistemos (10,3 proc.), nervų 
sistemos (8,1 proc.), odos ir jos priedų (3,6 
proc.), klausos sistemos (0,2 proc.), endo
krininės sistemos (0,8 proc.) sutrikimų (8 
pav.).

8 pav. Profilaktiškai pasitikrinusių ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sutrikimai, proc., 2015 m.
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Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

9 pav. Profilaktiškai pasitikrinę vaikai pagal kūno masę, proc., 2015 m.
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Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2014/2015 mokslo metais 1,3 proc. vaikų 
turėjo antsvorio problemų, 0,3 proc. buvo nu
tukę. Per mažą svorį turėjo 2,5 proc. vaikų (9 
pav.).
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MOkINIų
SVEIKATA

VAIKŲ SVEIKATA

2015 m. Kauno miesto mokyklose iš viso sveikatos pažymas pristatė 35 458 vaikai, 
kurie pasitikrino sveikatą, tai sudarė 99 proc. visų Kauno miesto mokyklose besimokančių 
mokinių.

Iš 2015 m. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų 25 proc. neturėjo jokių sveikatos 
sutrikimų. 2013–2015 metų laikotarpiu vaikų, neturinčių jokių sveikatos sutrikimų, skai
čius sumažėjo 3 proc. (10 pav.).

10 pav. Profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 
vaikų sergamumo kitimas 2013–2015 m. (proc.).
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Didžiausią mokinių sveikatos sutrikimų dalį 2015 m. sudarė regos sutrikimai (16 455 
atvejai, kurie sudarė 46,4 proc. visų pasitikrinusių mokinių), antroje – skeletoraumenų 
sistemos sutrikimai (11 218 atvejų, arba 31,6 proc.), trečioje – kvėpavimo sistemos (4 588 
atvejai, arba 12,9 proc.) ir kraujotakos sistemos (4 528 atvejai, arba 12,8 proc.) sutriki
mai. Rečiau užregistruota nervų (1 967 atvejai, arba 5,5 proc.), virškinimo sistemos (418 
atvejų, arba 1,8 proc.), odos ir jos priedų (731 atvejas arba 2,4 proc.), klausos sistemos 
(60 atvejų, arba 0,2 proc.), endokrininės sistemos (2 016 atvejų, arba 5,7 proc.) sutrikimų 
(11 pav.).

11 pav. Profilaktiškai pasitikrinusių mokinių sergamumas, proc., 2015 m.

Sheet1

Page 1

Klausos sistemos sutrikimai

Regos sistemos sutrikimai

Kraujotakos sistemos sutrikimai

Kvėpavimo sistemos sutrikimai

Nervų sistemos sutrikimai

Virškinimo sistemos sutrikimai

Endokrininės sistemos sutrikimai

Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai

Odos ir jos priedų ligos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0,2

46,4

12,8

12,9

5,5

1,8

5,7

31,6

2,4

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras



19KAUNO MIESTO GYVENOJŲ SVEIKATA

Lyginant 2015 mokslo metų profilak
tinių patikrinimų duomenis su praėjusiais 
mokslo metais (2013–2014 m.), nustaty
ta, kad analizuojamais metais sumažėjo 
dažniausiai registruojamų sutrikimų: re
gos sistemos – 2,1 proc. ir skeletoraume
nų sistemos sutrikimų – 3 proc., tuo tarpu 
kraujotakos sistemos sutrikimų skaičius 
išaugo 0,4 proc., kvėpavimo sistemos – 
0,8 proc., nedaug (0,1 proc.) išaugo endo
krininės sistemos sutrikimų turinčių vaikų 
skaičius (12 pav.).

12 pav. Profilaktiškai pasitikrinusių mokinių sergamumo palyginimas pagal metus, proc.
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Profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis, 2015/2016 mokslo metais 93 proc. 
mokinių priklausė pagrindinei FP grupei, 4,5 proc. buvo priskirti parengiamajai grupei, 1 
proc. – specialiajai kūno kultūros grupei. 1,5 proc. mokinių nuo kūno kultūros pamokų buvo 
atleisti (13 pav.).

VAIKŲ SVEIKATA

13 pav. Profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 
mokinių pasiskirstymas pagal kūno kultūros 
grupes, 2015 m., proc.
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Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės 
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Fizinio aktyvumo stoka – vienas iš veiksnių, galimai lemiančių padidėjusį ar sumažėjusį 
kūno masės indeksą (KMI). 2015 m. 3,6 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių Kauno 
miesto mokinių turėjo per mažą kūno masę (pagal KMI), 2,3 proc. – padidėjusią, 3,7 proc. 
mokinių buvo nustatytas nutukimas, o 90,4 proc. mokinių turėjo normalią kūno masę (14 
pav.).

14 pav. Profilaktiškai pasitikrinę mokiniai pagal kūno masę, 2015 m., proc.
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Sergamumas. 2014 m. Kauno mieste daugiausia užregistruota susirgimų kvėpavi
mo sistemos ligomis (276,8/1 000 gyv.), antroje vietoje – kraujotakos sistemos ligomis 
(263,7/1 000 gyv.), trečioje – akių sistemos ligomis (187/1 000 gyv.). Situacija išlieka ne
pakitusi per pastaruosius 3 metus, nes būtent šių susirgimų iš viso užregistruojama dau
giausiai (15 pav.).

15 pav. Iš viso užregistruota susirgimų  Kauno mieste 1 000 gyv., 2012–2014 m.
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Neužkrečiamosios ligos (širdies
kraujagyslių ligos, psichikos su
trikimai, onkologiniai susirgimai 
ir t. t.) yra dažniausia mirtingumo 
priežastis. 

Neužkrečiamosiomis ligomis sergama dėl genetinių, biologinių, elgesio ir aplinkos 
veiksnių, netinkamo gyvenimo būdo. Žmogaus elgesio ir aplinkos veiksnių neigiamo po
veikio sveikatai sumažinimas ir kontrolė išlieka svarbiausia veikla, padedanti mažinti ser
gamumą neužkrečiamosiomis ligomis ir veikia jų vystymąsi. Tokie rizikos veiksniai, kaip 
antai: alkoholio vartojimas, rūkymas, antsvoris, netinkama mityba, kasdienis stresas, ma
žas fizinis aktyvumas, epidemiologiškai siejami su tam tikromis ligomis. 

Kauno mieste dažniausiai sergama kvėpavimo sistemos ligomis. Dažniausiai serga 
0–17 metų amžiaus gyventojai (58021,5/100 000 gyv.). Mažiausiai kvėpavimo sistemos 
ligomis serga 65 metų ir vyresni asmenys (16 pav.).

16 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis pagal amžių Kauno mieste 100 tūkst. gyventojų 
2012–2014 m.

Sheet1

Page 1

0-17 m. 

18-44 m.

45-64 m.

65 + m.

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

54184,2

21011,3

13531,1

10695,2

63169,4

24261,3

20473,4

14673,5

58021,5

21077,3

14825,6

13366,8

2012

2013

2014

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

lĖTINĖS
INFEkcINĖS

L I G O S
„



24

2014 m. užregistruotas didžiausias bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligo
mis tiek Lietuvoje, tiek Kauno mieste. Kauno miesto savivaldybėje sergamumas kraujo
takos sistemos ligomis sudarė 9 346,37 atvejai 100 000 gyventojų, t. y. daug daugiau nei 
2013 m., kai bendro sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis siekė 717 728,28 
atvejus 100 000 gyventojų. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomeni
mis, Kauno mieste, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligomis dažniau sirgo mote
rys nei vyrai (17 pav.).

17 pav. Kauno miesto gyventojų sergamumas 
kraujotakos sistemos ligomis pagal lytį 100 
tūkst. gyventojų, 2012–2014 m.
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Sergamumas kraujotakos sistemos 
ligomis 2014 m. padidėjo visose amžiaus 
grupėse (18 pav.). Pastebima tendencija, 
kad vis daugiau jauno amžiaus žmonių 
(0–17 metų) diagnozuojamos kraujota
kos sistemos ligos. Dažniausia kraujota
kos sistemos liga – arterinė hipertenzija 
(2014 m. sergamumo šia liga rodiklis buvo 
3 729,96/100 000 gyv.), antroje ir trečio
je vietoje – išeminė širdies liga ir cerebro
vaskulinės ligos.

18 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis pagal amžių Kauno mieste 100 tūkst. gyventojų, 
2012–2014 m.
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Bendrasis sergamumas akių ligomis 2014 m. ir toliau tendencingai didėjo. Higienos 
instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. sergamumas akių ligomis 
buvo 9 271,04 atv./100 000 gyventojų (7 lentelė). Bendrai Lietuvoje sergamumo akių li
gomis rodiklis buvo mažesnis ir siekė 7 286,2/100 000 gyventojų.

7 lentelė. Sergamumas akių sistemos ligomis Kauno miesto sav. ir Lietuvoje 100 tūkst. gyv., 
2010–2014 m.

Vietovė
Metai

2010 2011 2012 2013 2014
Lietuva 5689,7 5677,43 5902,79 6461,87 7286,2
Kauno m. sav. 6352,21 6256,73 6798,88 7238,5 9271,04

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Sergamumo ausų ligomis rodiklis 100 tūkst. gyventojų Kauno mieste 2010–2014 m. 
buvo didesnis nei bendrai Lietuvoje (8 lentelė). 2014 m. ausų ligomis Kauno mieste sirgo 
5 070,3/100 tūkst. gyventojų. Daugiausiai ausų ligomis sirgo 0–17 metų amžiaus asme
nys.

8 lentelė. Sergamumas ausų sistemos ligomis Kauno miesto sav. ir Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų, 
2010–2014 m.

Vietovė
Metai

2010 2011 2012 2013 2014
Lietuva 3781,7 3758,28 3926,87 4415,88 4579,41
Kauno m. sav. 4243,88 4265,94 4623,9 4774,27 5070,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

KAUNO MIESTO GYVENOJŲ SVEIKATA



26

Kauno mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, 
nuolat daugėja sergančiųjų endokrini-
nės sistemos ligomis. 2010 m. Kauno 
mieste sergamumas endokrininėmis ligo
mis buvo  2 917,78 atv. 100 tūkst. gyven
tojų, 2014 m. šis rodiklis jau buvo beveik 
dvigubai didesnis ir siekė 5 263,24 atv. 
100 tūkst. gyventojų. Dažniausiai 2014 
m. endokrininėmis ligomis sirgo 45–64 
metų amžiaus asmenys – 6 989,15 atv. 
100 tūkst. gyventojų. Pastebima, kad ser
gamumas endokrininės sistemos ligomis 
sparčiai didėja tarp nepilnamečių – 2014 
m. šis rodiklis 0–17 m. amžiaus grupėje 
siekė 3 490,75 atv. 100 tūkst. gyventojų 
(19 pav.).

19 pav. Sergamumas endokrininės sistemos ligomis pagal amžių Kauno mieste 100 tūkst. gyv., 
2012–2014 m.
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Cukrinis diabetas – tai endokrininė liga, kai dėl sutrikusios hormono insulino funk
cijos kraujyje padaugėja gliukozės. Per pastaruosius 5 metus sergamumas cukriniu dia
betu Kauno miesto savivaldybėje sparčiai augo. 2010 m. šis rodiklis buvo 323,72 atv. 100 
tūkst. gyventojų, o 2014 m. šoktelėjo daugiau nei dvigubai ir siekė 745,66 atv. 100 tūkst. 
gyventojų. Sergamumas cukriniu diabetu Kauno mieste buvo daug didesnis nei bendrai 
Lietuvoje (20 pav.).

20 pav. Sergamumas cukriniu diabetu Kauno mieste ir Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų, 2010–2014 m.
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Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) apibrėžimą, psichikos sveikata yra 
emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris lei
džia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, 
nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio 
jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo ir 
kitų žmonių orumu bei verte. 

Psichikos sveikata – tai natūrali 
žmogaus asmenybės būsena, kuri 
turi būti saugoma arba grąžinama 
sutrikimų ir ligų atvejais.

„

PSIcHIkOS
SVEIKATA

GYVENTOJŲ SVEIKATA

Geros psichinės sveikatos individai sukuria 
gerą psichikos sveikatą turinčią bendruomenę 
ir visuomenę. Lietuva pasižymi itin prastais psi
chikos sveikatos rodikliais – vienu didžiausių pa
saulyje savižudybių rodikliu, aukštais su prievar
ta susijusiais rodikliais, dideliu priklausomybių 
ligų paplitimu.

Higienos instituto Sveikatos informacijos 
centro duomenimis, sergamumas psichikos ir 
elgesio sutrikimais kasmet vis didėja tiek Kau
no mieste, tiek Lietuvoje. Nuo 2010 m. bendras 
sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 
Kauno miesto savivaldybėje padidėjo 906,82 
atvejo 100 tūkst. gyventojų ir 2014 m. siekė 2 
964,14. Remiantis Higienos instituto Sveikatos 
informacijos centro duomenimis, psichikos ir el
gesio sutrikimais kasmet daugiau sirgo moterys 
nei vyrai (9 lentelė).

9 lentelė. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais Kauno miesto sav. ir Lietuvoje 100 tūkst. gyven-
tojų, 2010–2014 m.

Vietovė
Metai

2010 2011 2012 2013 2014
Lietuva Vyrai 2009.92 2053.08 2054.64 2363.11 2666.66

Moterys 2671.03 2741.51 2712.88 2853.04 3145.76
Kauno m. sav. Vyrai 1901,81 1944,77 1856,77 2196,76 2713,36

Moterys 2181,26 2226,45 2218,08 2459,36 3160,83

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Vienas iš reikšmingų veiksnių, turin
čių įtaką psichikos sveikatai, yra psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimas (alkoho
lis ir kitos narkotinės medžiagos). Nuo 
2013 m. sergamumas psichikos ir elgesio 
sutrikimais, vartojant alkoholį ir psicho
aktyviąsias medžiagas, pastebimai augo. 
Higienos instituto Sveikatos informa
cijos centro paskutiniais pateiktais 
duomenimis, 2014 m. Kauno mieste 
sergamumas psichikos ir elgesio su
trikimais, vartojant alkoholį, siekė 
248,77 atv. 100 tūkst. gyventojų, 
o psichoaktyviąsias medžiagas – 
16,85 atv. 100 tūkst. gyventojų 
(21 pav.).

21 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas ir alkoholį, 
Kauno mieste 100 tūkst. gyv., 2010–2014 m.
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Infekcinės ligos – tai užkrečiamosios ligos, kuriomis susergama jų sukėlėjams (bakte
rijoms, virusams, grybeliams, pirmuonims) patekus į organizmą ir jame toliau dauginantis. 
Užsikrečiama tiesiogiai nuo kitų organizmų (sergančiųjų arba ligos nešiotojų), kartais – 
nuo užkrėstų daiktų arba išskyrų. 

Užkrečiamosios ligos gali sukelti rimtų negalavimų ir žmogaus sveikatos būklės paki
timų, todėl būtina vertinti šių ligų paplitimo tendencijas ir imtis reikiamų priemonių situ
acijai gerinti. 

Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Kauno mieste ir bendrai Lie
tuvoje 2010–2014 m. laikotarpiu didėjo. Nors 2013 m. sergamumas infekcinėmis ir pa
razitinėmis ligomis Kauno mieste buvo sumažėjęs, tačiau 2014 m. vėl šoktelėjo ir siekė 
5 511,68 atv. 100 tūkst. gyventojų (22 pav.).

22 pav. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Kauno mieste ir Lietuvoje 100 tūkst. gyven-
tojų, 2010–2014 m.
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Remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro duomenimis, 2014 m. 93 proc. visų 
Kauno mieste registruotų susirgimų užkrečiamosiomis ligomis sudarė gripas ir ūminės 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (2013 m. – 94,1 proc.). 2014 m. 52 proc. likusių susir
gimų sudarė per orą plintančios infekcijos, 35 proc. – ūminės žarnyno užkrečiamosios ligos 
ir kitų grupių susirgimai.

2014 m. Kauno mieste buvo užregistruoti 2 964 nauji žarnyno infekcinių ligų atve
jai. Didžiausią dalį visų registruotų infekcijų sudarė virusinės nepatikslintos žarnyno in
fekcijos – 35 proc., nepatikslintos bakterinės infekcijos – 24 proc. (23 pav.).

23 pav. Žarnyno infekcijų pasiskirstymas pagal 
nustatytus sukėlėjus 2014 m. Kauno mieste
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Šaltinis: Kauno visuomenės sveikatos centras

Gripas – viena dažniausiai užregistruojamų infekcinių ligų. Tai sezoninis virusinis kvė
pavimo takų susirgimas, dažniausiai pasireiškiantis rudenį ir pavasarį, kai dėl aplinkos po
veikio ir vitaminų stokos nusilpsta žmogaus organizmas. Gripas plinta oro lašeliniu būdu 
ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų. Kasmet gripu suserga 5–10 proc. gyventojų.
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2010–2014 m. Kauno mieste sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis tenden
cingai mažėjo. Remiantis naujausiais pateiktais Higienos instituto Sveikatos informacijos 
centro duomenimis, sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 2014 m. Kauno mieste 
buvo 109,69/100 tūkst. gyventojų – tai mažiau nei bendras Lietuvos rodiklis (153,94/100 
tūkst. gyv.) (23 pav.).

23 pav. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis Kauno mieste ir Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų,  
2010–2014 m.
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Remiantis paskutiniais pateiktais Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 
duomenimis, sergamumas sifiliu Kauno mieste 2010–2014 metų laikotarpiu buvo di
džiausias 2013 m., kai siekė 7,86 atvejus 100 tūkst. gyventojų. 2014 m. sergamumo sifiliu 
rodiklis sumažėjo ir buvo 5,95 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

GYVENTOJŲ SVEIKATA






33KAUNO MIESTO GYVENOJŲ SVEIKATA

Sergamumo gonorėja rodiklis Kau
no mieste 2014 m. taip pat sumažėjo ir 
buvo 4,29/100 tūkst. gyventojų (2013 m. 
– 5,24/100 tūkst. gyv.). Sergamumas ly
tiškai santykiaujant plintančiomis chlami
dijų sukeltomis ligomis 2010–2013 metų 
laikotarpiu tendencingai augo, tačiau 
2014 m. sumažėjo ir ir Kauno mieste buvo 
4,63/100 tūkst. gyventojų.

Tuberkuliozė – viena sunkiausių užkrečiamųjų ligų. ECDC (European Centre for Di-
sease Prevention and Control) ataskaitos duomenimis, Lietuva priklauso šalims, kurios 
Europos regione sudaro apie 80 proc. tuberkuliozės atvejų. Sergamumo šia liga situacija 
2010–2015 metų laikotarpiu Kauno mieste ir bendrai Lietuvoje gerėjo – per 5 metus ser
gamumas tuberkulioze 100 tūkst. gyventojų  Kauno miesto savivaldybėje sumažėjo apie 
40 proc., Lietuvoje – apie 13 proc. (24 pav.).

24 pav. Sergamumas tuberkulioze Kauno mieste ir Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų, 2010–2014 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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GYvENTOjų
MIRTINGUMAS

Mirtingumo statistika reikšminga, nes 
ji rodo bendrą gyventojų sveikatos būklę, 
sveikatos priežiūros veiksmingumą ir ko
kybę, sveikatos netolygumus ir sveikatos 
priežiūros prieinamumą.

Lietuvos gyventojų mirties priežas
čių struktūra jau daugelį metų išlieka 
nepakitusi. Trys pagrindinės mirties 
priežastys: kraujotakos sistemos ligos, 
piktybiniai navikai ir išorinės mirties 
priežastys (transporto įvykiai, atsitik
tiniai paskendimai, šalčio poveikis, atsi
tiktiniai apsinuodijimai alkoholiu, savižu
dybės, nužudymai). Lyginant su kitomis 
šalies savivaldybėmis, Kauno miesto sa
vivaldybė yra tarp vidutinių savivaldybių 
pagal mirtingumą dėl pagrindinių lėtinių 
neinfekcinių ligų (25 pav.).
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transporto įvykių

GYVENTOJŲ SVEIKATA

25 pav. Standartizuotas Kauno m. sav. mirtingumo 100 tūkst. gyventojų rodiklių palyginimas su Lietu-
vos vidurkiu, 2014 m.

Šaltinis: Higienos instituto 
Sveikatos informacijos 

centras



35KAUNO MIESTO GYVENOJŲ SVEIKATA

Kraujotakos sistemos ligos Lietuvoje sudarė daugiau nei pusę (56 proc.) mirties prie
žasčių, Kauno miesto savivaldybėje – 55,8 proc. Piktybiniai navikai Lietuvoje sudarė 19,9 
proc. mirties priežasčių, Kauno miesto savivaldybėje šiek tiek daugiau – 21,4 proc. Dar 
viena pagrindinių mirties priežasčių – išorinės mirtys, kurios sudarė 8,3 proc. visų mirusių 
Lietuvos gyventojų, Kauno miesto savivaldybėje – 7 proc. gyventojų. Virškinimo ligos mir
ties priežasčių struktūroje atsidūrė ketvirtoje vietoje, Lietuvoje virškinimo sistemos ligos 
sudarė 5,2 proc. mirties priežasčių, Kaune – 5,5 proc. Nuo kvėpavimo sistemos ligų mirė 
šiek tiek mažesnis procentas gyventojų, jos sudarė 2,9 proc. mirties priežasčių Lietuvo
je, o Kaune – 2,3 proc. Mirties priežasčių struktūroje mažiausias mirtingumas pastebėtas 
tarp sergančiųjų infekcinėmis ligomis, nuo jų Lietuvoje mirė 1,7 proc., Kaune – 1 proc. visų 
mirusiųjų (26 pav.).

26 pav. Mirtingumo priežastys Kauno miesto savivaldybėje ir Lietuvoje, 2014 m., proc.
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Sveikata yra dovana, kurią reikia 
pasidovanoti pačiam sau.
   Bodo Werner

„
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) konstatuoja: neįmanoma pagerinti gyventojų 

sveikatos rodiklių, jeigu atsakomybė už sveikatos problemų sprendimą bus priskiriama tik 
medikams. Gydytojai gali padėti susigrąžinti sveikatą, tačiau, susidūrę su įsisenėjusia liga 
ir sergančiojo abejingumu savo sveikatai, neretai pasijaučia bejėgiai. 

Kaune sukoncentruotas gydymo įstaigų, kuriose dirba kvalifikuoti specialistai, tinklas. 
Remiantis naujausiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011–2015 m. 
Kauno mieste ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių skaičius SAM siste
moje kasmet šiek tiek kito. Iki 2011 m. buvo pastebimas šių įstaigų skaičiaus augimas, ta
čiau vėliau jų skaičius tendencingai mažėjo. 2015 m. Kauno mieste buvo 12 ambulatorinų 
sveikatos priežiūros įstaigų ir 10 ligoninių. Privačių asmens priežiūros įstaigų ir privačių 
odontologinės priežiūros įstaigų skaičius nuo 2011 m. didėjo ir 2015 m. siekė atitinkamai 
362 ir 237 įstaigas (10 lentelė). 

10 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Kauno miesto savivaldybėje, 2011–2015 m.

2011 2012 2013 2014 2015
Ambulatorinių sveikatos priežiūros 
įstaigų skaičius SAM sistemoje

14 13 12 12 12

Ligoninių skaičius SAM sistemoje 12 11 10 10 10
Privačių asmens priežiūros įstaigų 
skaičius

302 356 357 344 362

Privačių odontologinės priežiūros 
įstaigų skaičius

192 230 232 222 237

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Praktikuojančių gydytojų (gydytojų, teikiančių 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. dirban
čių su pacientais. Į praktikuojančių gydytojų skaičių 
įtraukiami gydytojai rezidentai bei baigę pirminę re

zidentūrą medicinos gydytojai.) skaičius Kauno miesto 
savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2010–2014 

metų laikotarpiu didėjo. Per šį laikotarpį praktikuojančių gydy
tojų skaičius Kauno mieste išaugo nuo 97,09 iki 104,49  10 tūkst. gyventojų. Pastebima, 
kad  Kauno miesto savivaldybėje praktikuojančių gydytojų skaičius 10 tūkst. gyventojų 
buvo didžiausias, lyginant jį su Kauno apskritimi ir visa Lietuva (11 lentelė).

11 lentelė. Praktikuojančių gydytojų skaičius Kauno miesto sav., Kauno apskrityje ir Lietuvoje 10 tūkst. 
gyventojų, 2010–2014 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 97,09 100,56 104,31 104,86 104,49

Kauno apskr. 60.03 61,82 63,8 63,14 63,44
Lietuva 40,05 41,31 42,41 42,98 43,24

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Šeimos gydytojų skaičius Kauno 
miesto savivaldybėje, Kauno apskrityje 
ir Lietuvoje 2010–2014 metų laikotarpiu 
nuolat kito. Kauno miesto savivaldybėje 
jų skaičius 10 tūkst. gyventojų buvo di
džiausias, lyginant su Kauno apskritimi ir 
visa Lietuva (12  lentelė). 

12 lentelė. Šeimos gydytojų skaičius Kauno miesto sav., Kauno apskrityje ir Lietuvoje 10 tūkst. gyvento-
jų, 2010–2014 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 8,67 8,82 9,06 8,55 8,63

Kauno apskr. 7,7 7,94 8,2 7,78 8,51
Lietuva 6,06 6,19 6,37 6,53 6,84

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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13 lentelė. Odontologų skaičius Kauno miesto sav., Kauno apskrityje ir Lietuvoje 10 000 gyventojų, 
2010–2014  m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 18,28 19,31 20,92 22,04 20,81

Kauno apskr. 12,37 12,77 14,03 14,51 13,86
Lietuva 8,28 8,53 9,3 9,39 9,43

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Odontologų skaičius Kauno miesto 
savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietu
voje 2010–2013 metų laikotarpiu kasmet 
augo, tačiau 2014 m. pastebimas odonto
logų skaičiaus sumažėjimas Kauno mieste 
ir apskrityje (atitinkamai 20,81 ir 13,86 
odontologų 10 000 gyventojų). Didžiau
sias odontologų skaičius, tenkantis 10 
tūkst. gyventojų, išlieka Kauno mieste, 
lyginant jį su Kauno apskritimi ir visa Lie
tuva (13 lentelė).
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Kauno mieste 2010–2013 metų laiko
tarpiu buvo pastebimas specialistų, turin
čių medicininį išsilavinimą (ne gydytojų), 
skaičiaus augimas. 2014 m. šis rodiklis ne
daug sumažėjo ir siekė 162,7 specialistus 
10 tūkst. gyventojų. Didžiausias specia
listų, turinčių medicininį išsilavinimą (ne 
gydytojų), skaičius, tenkantis 10 tūkst. 
gyventojų, yra Kauno mieste, lyginant jį 
su Kauno apskritimi ir visa Lietuva (14 len
telė).

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠTEKLIAI IR VEIKLA

14 lentelė. Specialistų, turinčių medicininį išsilavinimą (ne gydytojų), skaičius Kauno miesto sav., Kauno 
apskrityje ir Lietuvoje 10 tūkst. gyventojų, 2010–2014  m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 153,5 155,7 160,8 163,0 162,7

Kauno apskr. 109,8 111,3 113,9 112,1 112,5
Lietuva 101,2 103,0 104,7 104,1 105,09

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Praktikuojančių slaugytojų (įsk. aku
šerius) skaičius Kauno m. sav., Kauno 
apskrityje ir Lietuvoje 2010–2014 metų 
laikotarpiu didėjo. 2014 m. šis rodiklis 
atitinkamai siekė 123,11, 79,39 ir 85,19 
praktikuojančių slaugytojų (įsk. akuše
rius) 10 tūkst. gyventojų Kauno mieste, 
Lietuvoje ir Kauno apskrityje. Didžiausias 
praktikuojančių slaugytojų (įsk. akuše
rius) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyven
tojų, yra Kauno mieste, lyginant jį su Kau
no apskritimi ir visa Lietuva (15 lent).

15 lentelė. Praktikuojančių slaugytojų (įsk. akušerius) skaičius Kauno miesto sav., Kauno apskrityje ir 
Lietuvoje 10 tūkst. gyventojų, 2010–2014  m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 116,16 118,45 119,88 122,13 123,11

Kauno apskr. 84 85,4 86,08 84,4 85,19
Lietuva 77,71 78,95 79,36 78,91 79,39

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Stacionaro lovų skaičius Kauno m. 
savivaldybėje 2010–2013 m. laikotarpiu 
tendencingai didėjo. 2014 m. stacionaro 
lovų Kauno mieste sumažėjo ir 10 tūkst. 
gyventojų jų teko 155,76 (16 lentelė).

16 lentelė. Stacionaro lovų skaičius 10 tūkst. gyventojų Kauno m. sav., Kauno apskr. ir Lietuvoje, 
2010–2014 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 145,9 149,1 150,8 159,1 155,76

Kauno apskr. 102,1 104 104,9 101,7 99,1
Lietuva 87,8 90,5 91,1 90,4 90,02

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Apsilankymų pas gydytojus skaičius 
tiek Kauno mieste, tiek apskrityje, tiek 
bendrai Lietuvoje 2010–2014 metų laiko
tarpiu išaugo. Lyginant su Kauno apskriti
mi ir Lietuvos vidurkiu, daugiausiai apsi
lankymų pas gydytojus visu analizuojamu 
laikotarpiu teko Kauno miestui (15 lente
lė). Kauno mieste didžiausią apsilankymų 
pas gydytojus dalį sudaro vyresni nei 65 
metų gyventojai, o mažiausiai apsilanko 
18–64 metų gyventojai.

15 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus skaičius 10 tūkst. gyventojų Kauno m. sav., Kauno apskr. ir 
Lietuvoje, 2010–2014 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 776,51 821,57 839,62 812,65 898,47

Kauno apskr. 728,05 771,89 796,62 797,04 866,14
Lietuva 686,73 732,22 753,73 761,29 803,46

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠTEKLIAI IR VEIKLA
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Nuo 2011 m. apsilankymų pas odonto
logus skaičius, tenkantis vienam gyvento
jui Kauno mieste, Kauno apskrityje ir ben
drai Lietuvoje, tendencingai augo. 2014 
m. Kauno mieste vienas gyventojas pas 
odontologą apsilankė vidutiniškai 1,92 
kartus (16 lentelė).

16 lentelė. Apsilankymai pas odontologus 1-am gyventojui Kauno m. sav., Kauno apskr. ir Lietuvoje, 
2010–2014 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 1,5 1,42 1,5 1,77 1,92

Kauno apskr. 1,19 1,16 1,21 1,42 1,42
Lietuva 1,06 1,08 1,15 1,3 1,53

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centrasHigienos instituto Sveikatos infor
macijos centro duomenimis, suteiktų 
greitosios medicinos pagalbos paslaugų 
skaičius 2010–2013 metų laikotarpiu gy
ventojams didėjo tiek Kauno mieste, tiek 
bendrai Lietuvoje. 2014 m. šis rodiklis ne
daug sumažėjo ir Kauno mieste 1 000 gy
ventojų siekė 281,44, Lietuvoje – 249,9 
(17 lentelė).

17 lentelė. Suteikta greitosios medicinos pagalbos paslaugų 1 000 gyventojų Kauno miesto sav., Kauno 
apskrityje ir Lietuvoje, 2010–2014 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Kauno m. 242,8 264,9 278,5 296,8 281,44

Kauno apskr. 201, 9 219,13 220,5 225,5 223,74
Lietuva 219,3 236,9 244,2 260,3 249,9

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Aplinkos sveikata – tai fizinių, bio
loginių, socialinių ir psichosociali
nių aplinkos veiksnių visuma, kuri 
lemia žmonių sveikatą ir gyvenimo 
kokybę (PSO).

„
Aplinkos sveikatos kokybė nusako žmogaus organizmui palankią būklę, vadinamą 

draugiška aplinka.Visuotinis atšilimas, oro ir vandens užterštumas, triukšmas – tai sąly
gos, nuo žmogaus priklausomos tik iš dalies, tačiau darančios didžiulę žalingą įtaką visos 
žmonijos sveikatai. Pastaruoju dešimtmečiu tuo itin susirūpinta visame pasaulyje. 

Epidemiologiniai tyrimai liudija, kad tarp aplinkos taršos ir žmogaus sveikatos yra tie
sioginis ryšys. Ypač reikšmingas gyvenimo sąlygas sudaro fizinė aplinka: oras, vanduo, 
klimatas. Žmogus gali pasirinkti savo gyvenimo būdą, tačiau aplinkos pasirinkti dažnai 
neįmanoma. Nepaisant šių aplinkybių, kiekvienas žmogus privalo saugoti gamtą. Gyven
dami šiuolaikinių technologijų ir modernių mašinų pasaulyje dažnai užmirštame aplinkos 
reikšmę žmogui, todėl būtina nepamiršti, kad tinkama aplinkosauga ir aplinkos kokybė 
sudaro prielaidas gyventojų sveikatai.

Remiantis paskutiniais Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, 
Kaune 2014 m. į aplinką išmestų teršalų kiekis siekė 3790,5 tonų, tai didžiausias išmestų 
teršalų kiekis, užregistruotas per 5 metus. 2010–2014m. laikotarpiu mažiausias į aplinką 
išmestų teršalų kiekis Kauno mieste užfiksuotas 2013 m. (27 pav.).

27 pav. Išmestų visų teršalų kiekis (tonos) Kauno mieste, 2009–2014 m.
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Oro tarša kietosiomis dalelėmis (KD) 
yra viena iš didžiausių oro užterštumo 
problemų. Kietosios dalelės – tai mažos 
dalelės, skysčio lašeliai, kurie gali suda
ryti dulkes ar aerozolius. Jie, esant pakan
kamai didelėms koncentracijoms, tampa 
pavojingais teršalais. Oro taršos kietosio
mis dalelėmis šaltiniai yra dirvos erozija, 
katilinės, įvairūs pramoniniai procesai, 
kurių metu į atmosferą yra išmetamos 
dulkės, suodžiai ir pan. Didelis taršos šal
tinis kietosiomis dalelėmis yra motorinis 
transportas, kuris tiesiai į aplinką išmeta 
kietąsias daleles ir kartu jas pakelia nuo 
kelio dangos – tai vadinama „pakeltąja 
tarša“. PSO duomenimis, tarša kietosiomis 
dalelėmis lemia kvėpavimo takų, taip pat 
ir širdies bei kraujagyslių ligų sergamumą. 

Remiantis Lietuvos statistikos depar
tamento pateiktais paskutiniais duome
nimis, Kauno mieste 2014 m. išmestų kie
tųjų dalelių kiekis buvo didžiausias 5 metų 
laikotarpiu ir siekė 164,1 tonas (27 pav.). 

27 pav. Išmestų kietųjų dalelių kiekis (tonos) Kauno mieste, 2009-2013 m.
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Pagal Valstybinę oro monitoringo programą 
Kauno aglomeracijoje 2014 m. oro užterštu
mas buvo tiriamas dviejose oro kokybės tyri
mų (OKT) stotyse – pramoniniame rajone, prie 
vidutinio eismo intensyvumo gatvės įrengtoje 
Petrašiūnų stotyje, ir miesto foninėje Noreikiš
kių stotyje, įrengtoje atokiau nuo intensyvaus 
eismo gatvių ir kitų didesnių taršos šaltinių. 
Oro kokybei vertinti taip pat naudojami Kauno 
m. savivaldybės Dainavos OKT stoties, įrengtos 
prie intensyvaus eismo žiedinės sankryžos Dai
navos mikrorajone, duomenys.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 
2014 m. vidutinė paros KD10 koncentracija 
Petrašiūnų OKT stotyje viršijo ribinę vertę 37 
dienas, t.y., buvo šioje stotyje viršyta leistina 
35 dienų per metus riba. Dainavos ir Noreikiš
kių stotyse tokių atvejų užfiksuota mažiau– ati
tinkamai 35 ir 8 dienos. Daugiausia KD10 kon
centracijos ribinės vertės viršijimų nustatyta 
šildymo sezono metu. Vidutinė metinė kietųjų 
dalelių KD10 koncentracija skirtingose stotyse 
svyravo nuo 22 iki 32 µg/m3 ir neviršijo ribinės 
vertės. 2014 m. vidutinė metinė kietųjų dalelių 
KD10 koncentracija Kauno aglomeracijoje svy
ravo nuo 22 iki 32 µg/m³ ir neviršijo nustatytos 
ribinės vertės.

18 lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie kitų išmetamų teršalų kiekį (tono
mis) Kauno mieste nuo 2010 m. iki 2014 m.

18 lentelė. Išmestų teršalų kiekis (tonomis) Kauno mieste, 2009–2013 m.

2010 2011 2012 2013 2014
Dujinės ir skystosios medžiagos 3466,2 3637,5     3386,4 406,3 3 626,4

Sieros dioksidas 29,6 28,4 63,3 0,8 90,2
Azoto oksidai 829,9 748,6 678,6 59,2 584,8
Anglies monoksidas 842,6 966 930,7 230,8 1 206,0
Lakūs organiniai  junginiai 1750,9 1869,4 1681,4 6,3 141,3
Fluoras ir  kiti teršalai 13,9 25,1 32,4 109,2 1 604,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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APIbENDRINIMAS Demografinė situacija
Įvertinus Kauno miesto 2014 m. demografinius rodiklius, išskiriamos šios tendencijos: gy

ventojų skaičius sumažėjo, didesnę gyventojų dalį sudarė moterys. Darbingo amžiaus 
gyventojai sudarė didžiausią dalį, nedaug sumažėjo pensinio amžiaus gyventojų 

dalis. Pastebimos ir ilgalaikės teigiamos tendencijos – ilgėja vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė. Kauno apskrityje pastarųjų 5 metų (2010–2014 m.) vidu

tinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo beveik dvejais metais. Skirtumai 
tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės buvo 9,4 me
tai. Gimstamumo rodiklis 2014 m. Kauno mieste padidėjo ir aplenkė ša
lies vidurkį, mirtingumo rodiklis nekito, o bendras natūralus gyventojų 
kaitos rodiklis išliko neigiamas. Išaugo santuokų skačius, tačiau taip 
pat šiek tiek padidėjo ir ištuokų rodiklis.

Socialinėekonominė būklė
Nuo 2011 m. pastebimos teigiamos tendencijos – mažėja ne

darbo lygis ir bedarbių skaičius. Vertinant lyčių aspektu, ypač 
sumažėjo vyrų nedarbo lygis – nuo 2011 m. jis sumažėjo dau
giau nei dvigubai.

Vaikų ir jaunimo sveikata
Iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių ikimokyklinio amžiaus vai
kų, visiškai sveikų buvo 37,6 proc., mokyklinio amžiaus – 25 proc. 

Didžiausia vaikų sveikatos problema (tiek ikimokyklinio, tiek moky
klinio amžiaus) išlieka regos sistemos ir skeletoraumenų sistemos 

sutrikimai.
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Gyventojų sveikata
2014 m. Kauno mieste daugiausiai buvo 
užregistruota susirgimų kvėpavimo siste
mos ligomis, antroje vietoje – kraujotakos, 
trečioje – akių sistemos ligomis. Sergamu
mas cukriniu diabetu tampa vis didesnė 
problema Kauno mieste, sergamumo šia 
liga rodiklis daug aukštesnis nei Lietuvos 
vidurkis. Psichikos ir elgesio sutrikimai – 
dar viena problema ne tik Kauno mieste, 
bet ir visoje Lietuvoje. Sergamumas šio
mis ligomis kiekvienais metais vis didėja. 
Pagrindinės mirties priežastys jau daugelį 
metų išlieka tos pačios: pirmauja kraujo
takos sistemos ligos, antroje vietoje – pik
tybiniai navikai, trečioje – išorinės mirties 
priežastys (transporto įvykiai, atsitiktiniai 
paskendimai, šalčio poveikis, atsitiktiniai 
apsinuodijimai alkoholiu, savižudybės, 
nužudymai).

Sveikatos priežiūros ištekliai ir veikla.
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių skaičius Sveikatos apsaugos minis
terijos (SAM) sistemoje nekito.  2015 m. Kauno mieste buvo 12 ambulatorinių sveikatos 
priežiūros įstaigų ir 10 ligoninių. Tendencingai didėjo privačių asmens priežiūros įstaigų 
ir privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius. Nustatyta, kad vidutiniškai šalyje 1 
gyventojas pas gydytoją apsilanko 8 kartus, Kauno mieste – 9 kartus. Nuo 2010 m. Kauno 
mieste padaugėjo praktikuojančių gydytojų, specialistų, turinčių medicininį išsilavinimą 
(ne gydytojų), praktikuojančių slaugytojų ( įsk. akušerius), odontologų, tačiau sumažėjo 
šeimos gydytojų skaičius. 2014 m. greitosios medicinos pagalbos paslaugų buvo suteik
ta mažiau nei 2013 m., tačiau, vertinant 5 metų laikotarpį, greitosios medicinos pagalbos 
mastai didėja.

Aplinka.
Remiantis paskutiniais Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, Kaune 
2014 m. į aplinką išmestų teršalų kiekis siekė 3790,5 tonų, tai didžiausias išmestų teršalų 
kiekis, užregistruotas per 5 metus. Lyginant su 2013 m., padidėjo tarša kietosiomis da
lelėmis, tačiau vidutinė metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija Kauno aglomeracijoje 
svyravo nuo 22 iki 32 µg/m³ ir neviršijo nustatytos ribinės vertės.
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SĄvOkOS IR 
APIBRĖŽIMAI

Demografinės ir socialinėsekonominės būklės rodikliai

 � Vidutinis gyventojų skaičius – vidutinis gyventojų skaičius atitinka
mu laikotarpiu.

 � Gimstamumo rodiklis – gyvų gimusiųjų per metus skaičiaus santykis 
su vidutiniu metiniu gyventojų skaičiumi. Šis rodiklis rodo, kiek gimė 
gyvų kūdikių 1000čiui gyventojų per metus (gimstamumo rodiklis sąly
ginai pagal lygį yra skiriamas į mažą (mažiau 15), vidutinį (15–25) ir didelį 
(daugiau 25 gyvų gimusių 1000čiui gyventojų per metus).

 � Bendrasis mirtingumo rodiklis – mirusiųjų skaičius per metus 1000
čiui gyventojų (apibrėžia mirčių intensyvumo lygį). Bendrasis mirtingu
mo rodiklis sąlyginai pagal intensyvumo lygį yra skiriamas į mažą (mažiau 
9), vidutinį (9–15) ir didelį (daugiau 15 mirusiųjų 1000čiui gyventojų 
per metus).

 � Mirtingumas pagal gyventojų amžių – tai tam tikros amžiaus grupės 
mirusių žmonių ir vidutinio metinio šio amžiaus gyventojų skaičiaus san
tykis. 

 � Natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis – skirtumas tarp gimsta
mumo ir mirtingumo rodiklių (rodiklio reikšmė gali būti teigiama, kai gi
musiųjų skaičius yra didesnis negu mirusiųjų, ir neigiama – kai daugiau 
žmonių miršta negu gimsta.

 � Kūdikių (vaikų iki vienerių metų) mirtingumas – parodo, kiek mirė 
kūdikių per metus iš 1 000 gyvų gimusių (kūdikių mirtingumo rodiklis są
lyginai pagal lytį yra skiriamas į labai mažą (iki 10), mažą (10–14), vidutinį 
(15–24), didelį (25–49) ir labai didelį (50 ir daugiau) mirusiųjų 1000čiui 
gyvų gimusių.

 � Nedarbo lygis – bedarbių skaičiaus ir darbo jėgos dydžio santykis, iš
reikštas procentais.
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Gyventojų sveikatos būklės rodikliai

 � Sergamumas – asmenų, kuriems per metus ambulato
rinėse sveikatos priežiūros įstaigose naujai (pirmą kartą 
gyvenime) užregistruota tam tikra liga arba trauma, ir vi
dutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis.

 � Bendrasis sergamumas – per metus užregistruotų visų 
ligos atvejų (naujų ir kartotinų), dėl kurių gyventojai krei
pėsi į sveikatos priežiūros įstaigas, ir tų metų vidutinio gy
ventojų skaičiaus santykis.

Sveikatos priežiūros sistemos išteklių ir veiklos ro
dikliai

 � Gydytojas – asmuo, turintis universitetinį medicinos (gy
dytojo) išsilavinimą, įstatymo nustatyta tvarka galintis 
teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Į gydytojų skaičių ne
įtraukiami odontologai.

 � Praktikuojantys gydytojai – tai asmenys, turintys uni
versitetinio lygio medicininį išsilavinimą (gydytojo diplomą) 
ir teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Į šį 
skaičių neįeina gydytojai, dirbantys administracinį, mokslo 
ir mokymo darbą, tai pat nedirbantys gydytojai (pvz., pen
sininkai), dirbantys už šalies ribų, dirbantys pramonėje ir 
verslo kompanijose.

 � Odontologas – asmuo, turintis universitetinį medicinos 
(odontologo) išsilavinimą, įstatymo nustatyta tvarka turin
tis teisę verstis odontologijos praktika ir dirbantis odonto
logijos srityje.

 � Slaugytojas – asmuo, įgijęs slaugos studijų baigimo diplo
mą, taip pat bendrosios praktikos ir (ar) atitinkamą specia
liosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, įstaty
mo nustatyta tvarka turintis teisę verstis slaugos praktika 
ir dirbantis sveikatos priežiūros srityje.

 � Specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį medi-
cinos išsilavinimą (ne gydytojai; vidurinysis medicinos 
personalas) – tai specialistai, turintys universitetinio lygio 
arba aukštąjį (kolegijos/medicinos mokyklos) medicininį 
išsilavinimą (ne gydytojo) ir galintys teikti sveikatos prie
žiūros paslaugas, dirbantys sveikatos priežiūros, sveika
tos valdymo, mokslo ir mokymo įstaigose. Į šį skaičių įeina: 
slaugytojai, akušeriai, dietistai, fizinės medicinos ir reabi
litacijos, burnos priežiūros, biomedicininės diagnostikos ir 
kai kurie kiti medicinos specialistai.

 � Ambulatorinis apsilankymas – tai paciento bendravi
mas su gydytoju ar specialistu, turinčiu universitetinį me
dicinos išsilavinimą tam tikru laiku ir tam tikroje  vietoje.

 � Stacionaro lovų skaičius – tai naudojamų lovų skaičius 
metų pabaigoje. Į stacionaro lovų skaičių neįeina: lovos, 
skirtos naujagimiams gimdymo namuose; lovos atsarginė
se palatose, skirtos specialiems tikslams; sanatorijų ir SPA 
centrų lovos. 







Aušros g. 42A, 44158 Kaunas
Tel. (8 37) 45 47 17
Faksas (8 37) 33 32 04
El. paštas info@kaunovsb.lt
www.kaunovsb.lt

Parengė Ieva Valentaitė
Dizaineris Valentinas Kiauleikis
Išleido VšĮ „Gerovės kryptis“
Kaunas, 2016


