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ĮVADAS 

Kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo 

visuomenės sveikatos stebėseną, kuri leidžia įvertinti Alytaus miesto gyventojų demografinę ir 

socialinę būklę, sveikatos rodiklius, sveikatos priežiūros sistemos raidą. Detaliai išanalizavus pokyčius 

kiekvienais metais, galima parinkti atitinkamas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemones.  

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2012 m. buvo vykdoma 

pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programą (toliau 

– programa), patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-

267. Programą sudaro šešios pagrindinės renkamų rodiklių dalys: demografinė situacija, socialinė 

ekonominė situacija, sveikatos būklė, fizinės aplinkos veiksniai, sveikatos priežiūros ištekliai ir veiklos 

rodikliai, gyvensenos rodikliai. Iš duomenų šaltinių buvo renkama 2009–2013 m. informacija apie 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos būklę: gyventojų mirtingumas, gimstamumas, 

sergamumas psichikos, neinfekcinėmis ir infekcinėmis ligomis, traumų skaičius ir pan. Alytaus miesto 

savivaldybės duomenys pateikiami lyginant juos su bendru Lietuvos ir Alytaus apskrities vidurkiu. 

Bendrojoje dalyje pateikti duomenys renkami ir skaičiuojami nacionaliniu lygmeniu. Specialiojoje 

dalyje analizuojami ir pateikiami specifiniai Alytaus miesto rodikliai ir problemos.  

 Dauguma sveikatos rodiklių buvo gauti iš centralizuotai teikiamų duomenų šaltinių: 

Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacinio centro leidinių ir 

kompiuterinių duomenų bazių, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, 

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus darbo biržos, Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, UAB „Dzūkijos vandenys“, Valstybinio 

psichikos sveikatos centro, Vilniaus universiteto onkologijos instituto ir kitų kompetentingų institucijų 

periodinių statistinių, mokslinių leidinių, duomenų bazių bei ataskaitų. 

Naudojamos sąvokos:  

Sergamumas (pirminis sergamumas) – per metus nustatytų naujų ligos atvejų (ūmių ir 

pirmą  kartą gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis.  

Bendrasis sergamumas – per metus užregistruotų visų ligos atvejų (naujų ir kartotinių), 

dėl kurių žmonės kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas, ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus 

santykis. Jis reiškia populiacijos suminį sergamumą visomis ligomis. Pirminio ir bendrojo sergamumo 

rodikliai, priklausomai nuo ligos paplitimo, gali būti skaičiuojami 1000, 10 000 ar 100 000 gyventojų: 

kuo dažnesnė liga, tuo mažesnis daugiklis gali būti  naudojamas.  

Ligotumas – savivaldybės gyventojų, kuriems registruota tam tikra liga metų eigoje ir 

vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. 
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1. DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ BŪKLĖ 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, jau daugelį metų gyventojų skaičius 

visoje Lietuvoje mažėja, demografiniams pokyčiams (mažas gimstamumas, didėjantis mirtingumas bei 

gyventojų migracija) įtakos turi socialiniai ekonominiai pokyčiai. Po 2011 m. visuotinio gyventojų ir 

būstų surašymo išaiškėjo, kad Lietuvoje gyvena mažiau nei 3 milijonai gyventojų. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kiekvienais metais gyventojų skaičius 

mažėja. 2013 m. Lietuvoje gyveno 2 971 905 asmenys, t. y. 31 736 asmenimis mažiau, nei 2012 m. 

Alytuje 2013 m. gyveno 57 281 asmuo, t. y. 1 234 asmenimis mažiau, negu 2012 m. Lyginant 

gyventojų skaičių pagal lytį, matyti, kad praėjusiais metais Alytaus mieste gyveno 30 966 moterys, tai 

539 moterimis mažiau, nei 2012 m. 2013 m. vyrų Alytuje gyveno mažiau, nei moterų – 27 010, o 2012 

m. 26 315 vyrų.  2013 m. didžiausią Alytaus miesto savivaldybės gyventojų dalį pagal amžiaus grupes 

sudarė 18–44 metų asmenys – 31,26 proc. Mažėja jaunuolių skaičius, o didėja vyresnių gyventojų 

skaičius (1 pav.).  

 

 
1 pav. Alytaus miesto gyventojų struktūra 2009–2013 m. (proc.). 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Visuomenės senėjimą lemia ilgėjanti gyvenimo trukmė ir mažėjantis gimstamumas. 

Alytaus apskrities gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja (2010 m. – 73,43; 2011 m. – 73,72; 

2012 m. – 73,83; 2013 m. – 73,72) ir beveik pasiekė Lietuvos (2010 m. – 73,19; 2011 m. – 73,62, 

2012 m. – 73,98; 2013 m. – 74,02). 2013 m. Alytaus apskrityje sumažėjo moterų vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė, tuo tarpu vyrų padidėjo (2 pav.).  
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2 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Alytaus apskrities gyventojų 2009–2013 m.  

(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 

 

2009–2013 m. laikotarpiu didėjantis neigiamas natūralūs gyventojų prieaugis yra 

sąlygojamas mažo gimstamumo ir didėjančio mirtingumo. Natūralus gyventojų prieaugis didėja 

neigiama linkme tiek Lietuvoje, tiek Alytaus mieste (1 lentelė). Į gimusiųjų skaičių 2012 m. įskaitomi 

užsienio valstybėse gimę kūdikiai, kurių motinos yra nuolatinės Lietuvos Respublikos gyventojos. 

 

1 lentelė. Natūrali gyventojų kaita Lietuvoje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009m. 2010 m. 2011m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000* 

gyv. 

 Lietuva 

Gimstamumas 32165 10,2 30676 9,9 30268 10 30459 10,2 29885 10,1 

Mirtingumas 42032 13,3 42120 13,6 41037 13,6 40938 13,7 41511 14,0 

Natūralus 

gyventojų 

prieaugis 

-9867 -3,1 -11444 -3,7 -10769 -3,6 -10479 -3,5 -11626 -3,9 

 Alytaus m. sav.       

Gimstamumas 560 8,7 475 7,7 499 8,4 509 8,8 463 8,1 

Mirtingumas 582 9,1 609 9,8 634 10,7 653 11,3 613 10,8 

Natūralus 

gyventojų 

prieaugis 

-22 -0,4 -134 -2,1 -135 -2,3 -144 -2,5 -150 -2,6 

 (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 

 

Alytaus mieste 2013 m. mirė 2 kūdikiai, t. y. 4,32 kūdikių mirtys 1000 – čiui gyvų 

gimusių kūdikių, lyginant su 2012 m. kūdikių mirtingumas sumažėjo, tačiau vis dar viršijo Lietuvos 

vidurkį (2 lentelė).  
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2 lentelė. Kūdikių mirtingumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009m. 2010 m. 2011m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gim. 

Abs. 

sk. 

1000 

gim. 

Abs. 

sk. 

1000 

gim. 

Abs. 

sk. 

1000 

gim. 

Abs. 

sk. 

1000 

gim. 

Lietuva 181 5,63 153 4,99 144 4,76 118 3,87 110 3,68 

Alytaus apskritis 17 11,9 6 4,52 7 5,38 7 5,08 6 4,5 

Alytaus m. sav. 5 8,93 0 0 5 10,02 3 5,89 2 4,32 

 

Alytaus mieste, apskrityje ir Lietuvoje 2009 – 2013 m. mirtingumo rodiklių santykis 

pagal lytį nepasikeitė, t. y. vyrų mirtingumas yra ženkliai didesnis nei moterų. 2013 m. Alytuje 

sumažėjo vyrų mirtingumas. Taip pat Alytaus mieste tiek vyrų, tiek moterų mirtingumas žymiai 

mažesnis nei apskrities ar Lietuvos (3 pav., 4 pav.). 

 

 

 
3 pav. Lietuvos, Alytaus apskrities ir 

Alytaus m. bendras vyrų mirtingumas 

2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

 
4 pav. Lietuvos, Alytaus apskrities ir 

Alytaus m. bendras moterų mirtingumas 

2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. didžiausias mirtingumas buvo 65 ir vyresnių metų amžiaus 

gyventojų grupėje bei lyginant su 2012 m. sumažėjo (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Mirtingumas pagal amžiaus grupes Lietuvoje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

Amžiaus grupės 2009m. 2010 m. 2011m. 2012 m. 2013 m. 

 100 000 gyv. 100 000 gyv. 100 000 gyv. 100 000 gyv. 100 000 gyv. 

 Lietuva 

0-17 m. amžiaus 63,55 52,31 51,27 44,0 44,59 

18-44 m. amžiaus 240,46 231,33 225,69 221,29 222,66 

45-64 m. amžiaus 1140,23 1134,37 1100,56 1070,91 1069,09 

65+ m. amžiaus 5400,78 5488,09 5382,63 5446,69 5559,7 

 Alytaus m. sav. 
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0-17 m. amžiaus 68,67 24,79 62,97 37,95 69,97 

18-44 m. amžiaus 196,2 144,25 205,24 239,52 213,63 

45-64 m. amžiaus 884,56 926,72 921,82 975,3 820,57 

65+ m. amžiaus 4374,78 4684,99 4672,79 4688,18 4476,34 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis Alytaus mieste mažėja (5 

pav.). Ieškančių darbo asmenų (įregistruotų per metus) skaičius 2013 m. buvo 6147, tai 812 asmenų 

mažiau nei 2012 m. Moterys iš jų sudarė 43,3 proc. (2661 moteris), vyrai  56,7 proc. (3486). 

Praėjusiais metais Alytaus mieste buvo 6116 laisvų darbo vietų, o įdarbinti bedarbiai iš jų užėmė 4228 

darbo vietas. 

 

 
5 pav. Nedarbo lygis Alytaus mieste 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Alytaus teritorinė darbo birža) 

 

Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

pateiktais duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per 2006–2013 m. laikotarpį Alytaus mieste 

padidėjo (6 pav.). 

 
6 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Alytaus mieste 2006–2013 m. 

(Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius) 
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Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos (jo) pajamos 

per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, 2013 m. socialinę pašalpą gavo 

7923 asmenys, 2012 m.  – 5140 asmenų, o 2011 m. 9062 asmenys.   

Alytaus mieste 2013 m. užregistruota 1391 nusikalstama veika, kai 2012 m. – 1288 

nusikalstamos veiklos, t. y. 103 veikomis daugiau nei 2012 m. 2009–2013 m. Alytaus mieste 

nusikalstamų veikų skaičius tenkančių 100 000 gyventojų didėjo, tačiau Lietuvos vidurkio neviršijo (7 

pav.).  

 

 
7 pav. Užregistruotos nusikalstamos veikos 100 000 gyventojų, Lietuvoje ir Alytaus 

apskrityje 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 

 

1.1. Gyventojų migracija 

 

Gyventojų migracija tai – vienas pagrindinių rodiklių lemiančių Lietuvos gyventojų 

skaičiaus mažėjimą. Migracija gali būti vidinė – vyksta kiekvienoje valstybėje ir išorinė – tarp 

valstybių ir žemynų. Migracijos saldo – tai atvykusių ir išvykusių iš šalies žmonių skaičiaus skirtumas. 

Alytaus miesto gyventojų migracijos duomenys rodo, kad 2010–2013 m. mažėjo 

neigiamas neto migracijos rodiklis, t. y. išvyko mažiau gyventojų. Šiuo laikotarpiu vidinė ir tarptautinė 

migracija mažėjo ne tik Alytaus mieste, bet ir Lietuvoje ir Alytaus apskrityje (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Tarptautinė ir vidinė migracija Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2010–

2013 m. 

Metai Vidinė ir tarptautinė migracija Tarptautinė migracija 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lietuva 

Atvyko 55009 67884 79896 79254 5213 15685 19843 22011 

Išvyko 132953 106062 101153 96061 83157 53863 41100 38818 

Neto migracija -77944 -38178 -21257 -16807 -77944 -38178 -21257 -16807 

Alytaus apskritis 

Atvyko 2792 3726 3814 3762 242 846 1084 1239 
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Išvyko 8141 6162 5655 5051 5153 2868 2093 1913 

Neto migracija -5349 -2436 -1841 -1289 -4911 -2022 -1009 -674 

Alytaus m. sav. 

Atvyko 769 979 1158 1091 112 402 515 551 

Išvyko 3963 2631 2246 1865 2887 1534 1068 890 

Neto migracija -3194 -1652 -1088 -774 -2775 -1132 -553 -339 

(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 

 

2. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ 

Lietuvoje 2013 m. mirė 41 511 asmenų, 2012 m. – 40 938 asmenys, 573 asmenims 

daugiau. 2013 m. 100 000 gyventojų teko 1403,49 mirusiojo (2012 m. – 1370,18/100 000 gyv.). 

Alytaus mieste 2013 m. mirė 613 žmonių, 2012 m. – 653 žmonės, tai 40 asmenų mažiau. 2013 m. 100 

000 gyventojų teko 1078,86 mirusiojo, t. y. mažiau nei 2012 m. – 1127,85 /100 000 gyv. 

Mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties 

priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys 2013 m. 

Alytaus mieste sudarė 84,5 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos mirė 57,75 proc. 

(2012 m. – 51,9 proc.), nuo piktybinių navikų – 18,27 (2012 m. – 24,4 proc.), o nuo išorinių mirties 

priežasčių – 8,48 proc. visų mirusiųjų.  

2013 m. Alytuje mirė 314 vyrų  (2012 m. – 356 vyrai). Vyrų mirtingumo rodiklis 2013 

m. buvo 1202,37/100 000 vyrų. 51,27 proc. vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų, moterų  64,54 

proc. (8 pav.). 

 

8 pav. Mirties priežasčių struktūra pagal lytį 2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Didžiausias standartizuotas mirtingumas Alytaus mieste 2009–2013 m. buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų ir pastaraisiais metais išliko panašus. 2013 m sumažėjo mirtingumas nuo 

piktybinių navikų (9 pav.). Standartizuotas rodiklis rodo, kaip keistųsi tikrasis rodiklis, jeigu požymis, 

turintis įtakos rodiklio lygiui, jo neveiktų. Rodikliai standartizuojami tik tada, kai reikia juos palyginti, 

nes tikro reiškinio lygio jie nerodo. 
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9 pav. Standartizuotas mirtingumas (100 000 gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą) 

Alytaus mieste, 2009–2013 m.   

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)  

 

Alytaus mieste 2013 m. didžiausią mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų dalį sudarė 

asmenys mirę nuo išeminės širdies ligos, 100 000 gyv. teko 438,23 mirtys bei cerebrovaskulinių ligų, 

100 000 gyv. teko 123,2 mirtys. Didžioji dalis mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų buvo 65 metų ir 

vyresnio amžiaus žmonės. 2007–2013 m. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų mažesnis už 

Lietuvos ir apskrities vidurkį (10 pav.). 

 

10 pav. Gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2007–2013 m. 100 000 gyventojų  

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

2013 m. Alytuje nuo piktybinių navikų mirė mažiau žmonių negu 2012 m. 2007–2013 m. 

mirtingumas nuo piktybinių navikų neviršijo šalies ir apskrities vidurkio (11 pav). Alytaus mieste 2013 
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m. moterys daugiausiai mirė nuo krūties piktybinių navikų, 100 000 mot. teko 42,34 mirtys. Antroje 

vietoje liko mirtys nuo trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų (38,72/100 000 gyv.). Nuo 

prostatos piktybinių navikų užregistruota 19,15 mirčių 100 000 vyrų.  

 

11 pav. Gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2007–2013 m. 100 000 gyventojų 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Nors mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių mažėja jau keletą metų, jis vis dar 

išlieka aukštas. 2007–2013 m. Alytaus mieste buvo mažesnis nei Alytaus apskrityje ir Lietuvoje (12 

pav.). 2013 m. vyrų mirtingumo rodiklis nuo išorinių mirties priežasčių buvo 172,31/100 000 vyrų. 

Moterų mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių rodiklis buvo 22,8/100 000 moterų. 45–64 metų 

amžiaus grupėje mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių yra didžiausias.  

 

  
12 pav. Gyventojų mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2007–2013 m. 100 000 gyventojų 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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2013 m. Alytaus mieste didžiausią dalį tarp išorinių mirties priežasčių sudarė 

savižudybės – 55,77 proc., tai viršijo Lietuvos vidurkį.  Alytaus mieste 2012 m. 100 000 gyventojų 

teko 27,6 atvejo, kai 2013 m. padidėjo iki 51,04 atv./100 000 gyv. 2013 m. žymiai sumažėjo mirčių 

transporto įvykiuose – 3,52 atvejo 100 000 gyv, 2012 m. – 12,1/ 100 000 gyv. (13 pav.). 

 

 
13 pav. Mirtingumo dėl išorinių priežasčių pasiskirstymas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2013 m. 100 000 gyventojų 

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Lietuvoje, kaip ir Alytaus mieste bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas didėja: 

2012 m. 1557,96/1000 suaugusiųjų, 2013 m. 2619,91/1000 suaugusiųjų. 2013 m. bendras alytiškių 

sergamumas padidėjo bei viršijo šalies ir apskrities vidurkį (5 lentelė). 

 

5 lentelė. Suaugusiųjų (nuo 18 metų) bendrasis sergamumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2010–2013 m. 

 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Iš viso 

užregistr 

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Iš viso 

užregistr

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Iš viso 

užregistr 

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Iš viso 

užregistr 

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Lietuva 4984187 1871,34 5193317 1982,8 5237420 2148,45 5778733 2388,41 

Alytaus 

apskr. 226265 1636,81 228853 1693,5 231809 1826,33 308358 2457,92 

Alytaus m. 

sav. 70047 1336,47 70604 1391,7 73788 1557,96 122664 2619,91 

Susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste bendras vaikų (0–17 metų) sergamumas didėja: 2012 m. 1000 vaikų teko 

2331,1 susirgimo atvejo. 2013 m. bendras vaikų sergamumas Alytuje žymiai padidėjo bei viršijo šalies 

ir apskrities vidurkį. Bendras sergamumas žymiai padidėjo visoje Lietuvoje (6 lentelė). 
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6 lentelė. Vaikų (0–17 metų) bendrasis sergamumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2010–2013 m. 

 

 

2010 m. 2011 m. 

 

2012 m. 2013 m. 

Iš viso 

užregistruota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Iš viso 

užregistruota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Iš viso 

užregistruota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Iš viso 

užregistruota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Lietuva 1502253 2409,79 1559680 2586,7 1488716 2706,7 1746979 3245,95 

Alytaus 

apskr. 
69726 2171,61 69306 2270,3 63000 2365,5 85011 3328,41 

Alytaus m. 

sav. 
27901 2174,84 27290 2261,9 24560 2331,1 37867 3787,08 

Susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Analizuojant 2013 m. suaugusiųjų sergamumą, pastebėta žymiai daugiau naujų susirgimų 

atvejų, kurie šiek tiek viršijo šalies vidurkį (7 lentelė). 

 

7 lentelė. Suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 

2010–2013 m. 

 

 

2010 m. 

 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Naujai 

užregistr 

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Naujai 

užregistru

ota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Naujai 

užregistr 

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Naujai 

užregistr 

uota 

susirgimų 

1000 

suaug. 

Lietuva 2375353 891,84 2512622 959,3 2462299 1010,06 2950645 1219,53 

Alytaus 

apskr. 103822 751,05 108946 806,2 105485 831,07 144851 1154,61 

Alytaus m. 

sav. 33529 639,72 35579 701,3 33906 715,89 57712 1232,64 

Susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2010–2013 m. vaikų naujai užregistruotų susirgimų skaičius didėjo, kaip 

ir Lietuvoje. 2013 m. Alytaus mieste vaikų sergamumas viršijo Lietuvos ir apskrities vidurkį (8 

lentelė). 

 

8 lentelė. Vaikų (0–17 metų) sergamumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2010–

2013 m. 

 

2010 m. 

 

2011 m. 

 

2012 m. 2013 m. 

Naujai 

užregis- 

truota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Naujai 

užregis- 

truota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Naujai 

užregis- 

truota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Naujai 

užregis- 

truota 

susirgimų 

1000 

vaikų 

Lietuva 1176403 1849,5 1228051 2036,7 1142795 2077,78 1372723 2550,57 

Alytaus 

apskritis 57772 1746,4 58784 1925,6 52292 1963,43 65908 2580,48 

Alytaus m. 

sav. 25424 1910,4 25082 2078,9 21926 2081,06 28967 2896,99 

Susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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9 lentelė. Sergantys asmenys pagal amžiaus grupes Alytaus mieste, 2013 m. 

Diagnozės pavadinimas Abs.sk. 
Sergantys asmenys 1000 gyv. 

Iš viso 0-17 m. 18-64 m. 65+ m. 

Infekcinės ir parazitinės ligos, iš jų: 2905 51,1 90,9 39,6 54,6 

  lytiškai plintančios infekcijos, iš jų: 66 1,2 0,1 1,7 0,3 

  chlamidijozė 2 - - 0,1 - 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1059 18,6 13,4 15,2 37,9 

Endokrininės sistemos ligos, iš jų: 7557 133 98,4 115,7 238,7 

  cukrinis diabetas 1745 30,7 1,5 21,8 97,1 

Psichikos ir elgesio sutrikimai, iš jų: 3524 62 57,2 53,7 100,2 

  demencija ir Alzheimerio liga 385 6,8  1 36,9 

  nuotaikos sutrikimai 942 16,6 1 19,4 21,8 

Nervų sistemos ligos, iš jų: 4999 88 39,8 86,3 146,1 

  epilepsija ir epilepsinė būklė 465 8,2 8,9 7,9 8,4 

  cerebrinis paralyžius 176 3,1 4,8 2,4 4 

Akių ligos, iš jų: 9822 172,9 304,6 108 291 

  katarakta 1125 19,8 0,3 5,2 98,6 

Ausų ligos 3387 59,6 70,7 47,4 96,6 

Kraujotakos sistemos ligos, iš jų: 13824 243,3 30,1 192,7 671,5 

  hipertenzinės ligos 10641 187,3 1,3 145,7 550,6 

  išeminė širdies liga, iš jos: 3123 55 0,1 25,2 232 

  miokardo infarktas 156 2,7  1,5 10,7 

  cerebrovaskulinės ligos, iš jų: 1657 29,2 0,1 11,4 130,8 

  insultas 356 6,3  2,6 27,5 

Kvėpavimo sistemos ligos, iš jų: 19957 351,2 732,5 263,2 296 

  ūminės viršutinių kvėpavimo takų 

  infekcijos ir gripas 

13335 234,7 670,5 160,1 68,2 

  pneumonijos 1950 34,3 70,6 18,4 59,1 

  lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos 2326 40,9 39,2 24,5 108,2 

  astma ir astminė būklė 1109 19,5 38,9 13,4 23,1 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų), iš jų: 6398 112,6 154,8 90,2 157 

  skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos 354 6,2 0,9 6,2 12,1 

  tulžies pūslės akmenligė 428 7,5 0,2 6,2 20,7 

Odos ir poodžio ligos 4107 72,3 98,5 61,5 87,5 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos 

ligos, iš jų:  

10662 187,6 118,6 181,2 286,7 

  artropatijos 4200 73,9 50,8 64,8 134,8 

  deformuojančios dorsopatijos 2228 39,2 53,7 34 44,4 

  osteoporozė 1030 18,1 0,9 11,5 62,9 

Urogenitalinės sistemos ligos, iš jų: 6846 120,5 39,3 131,7 162 

  priešinės liaukos hiperplazija 674 25,8  12,1 140,2 

  moters dubens organų uždegiminės 

  ligos 

988 32,2 9,1 46,3 5,7 

Perinatalinio periodo ligos 56 1 5,5  0,1 

Įgimtos formavimosi ydos 635 11,2 48,5 3,5 1,9 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai, iš 

jų: 

7483 131,7 166,5 126,9 113,8 

  galvos sužalojimai, iš jų: 1249 22 31,7 20,6 17,2 

  intrakrajinis sužalojimas 185 3,3 6,8 2,4 2,9 

  pilvo, juosmens ir dubens sužalojimai 245 4,3 5,6 3,9 4,5 
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  pečių lanko ir rankos lūžimai 747 13,1 19,5 10,9 15,3 

  kojų lūžimai, iš jų: 565 9,9 7 9,9 13,1 

  šlaunikaulio lūžimai 80 1,4 0,2 0,5 6,2 

  terminiai ir cheminiai nudegimai 135 2,4 3,3 2,2 1,9 

  apsinuodijimai  125 2,2 2,8 2 2,6 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis didėja. Praėjusiais metais Alytaus 

mieste padidėjo iki 33,6 atv./1000 gyv., tačiau buvo mažesnis už šalies ir apskrities vidurkį (10 

lentelė). Didžiausias sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis stebimas vaikų tarpe (9 

lentelė).  

 

10 lentelė. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 126689 40,05 123613 39,91 125039 41,29 124089 41,53 133983 45,3 

Alytaus apskr. 4162 25,04 4152 25,69 3993 25,48 3944 25,68 5195 34,41 

Alytaus m. sav. 1646 25,64 1464 23,63 1183 19,91 1364 23,56 1910 33,62 

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Naujai lytiškai plintančių ligų susirgimų atvejų 2013 m. Alytaus mieste užregistruota 

daugiau nei 2012 m., tačiau vidurkis yra mažesnis už šalies ir apskrities (11 lentelė). 2012 m. 

užregistruotas 1, o 2013 m. 2 chlamidijozės atvejai (9 lentelė). 

 

11 lentelė. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2009–2013 m. 

  

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 5754 1,76 5570 1,86 5265 1,79 4807 1,61 4367 1,48 

Alytaus apskr. 114 0,66 110 0,71 103 0,67 128 0,83 157 1,04 

Alytaus m. sav. 30 0,69 44 0,48 31 0,52 37 0,64 53 0,93 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. užregistruota 3 nauji ŽIV atvejai, 2012 m. 5 nauji ŽIV atvejai. 

2013 m. sergamumas Alytuje, lyginant su Lietuva yra mažesnis (13 pav.). 2011–2013 m. Alytaus 

mieste neužregistruotas nei vienas AIDS atvejis. 
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13 pav. Sergamumas ŽIV Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytaus 

r., Marijampolės r.  2011–2013 m. 

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. registruota vienas naujas sifilio ir gonorėjos atvejis. Sergamumas 

sifiliu ir gonorėja neviršijo Alytaus apskrities ir šalies vidurkio (12 lentelė).  

 

12 lentelė. Sergamumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2011–2013 m. 

Metai Sifilis Gonorėja 

Abs. sk. 100 000 gyv. Abs. sk. 100 000 gyv. 

 Lietuva 

2011 m. 273 9,0 248 8,2 

2012 m. 227 7,6 219 7,3 

2013 m. 269 9,1 190 6,4 

 Alytaus apskritis 

2011 m. 3 1,9 1 0,6 

2012 m. 5 3,3 2 1,3 

2013 m. 5 3,3 3 2,0 

 Alytaus m. sav. 

2011 m. 2 3,4 1 1,7 

2012 m. - - 1 1,7 

2013 m. 1 1,8 1 1,8 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Palyginus 2008–2012 m. laikotarpį Alytaus miesto gyventojų bendrojo sergamumo 

piktybiniais navikais duomenis, matyti, kad bendrasis sergamumas padidėjo. Pirmoje vietoje išlieka 

vyrų sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais, antroje moterų krūties piktybiniai navikai, o 

trečioje vietoje odos piktybiniai navikai (14 pav.). 
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14 pav. Bendrasis sergamumas piktybiniais navikais Alytaus mieste 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. iš viso registruotų kraujo ir kraujodaros organų ligų atvejų 

padidėjo, bet neviršijo šalies vidurkio (13 lentelė). Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 

didžiausias vyresnių nei 65 metų amžiaus grupėje (9 lentelė). 

 

13 lentelė. Bendras sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis Lietuvoje, Alytaus 

apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 30238 9,56 33654 10,87 34735 11,47 35983 12,04 39500 13,4 

Alytaus apskr. 1507 9,07 1696 10,49 1609 10,27 1582 10,3 1796 11,9 

Alytaus m. sav. 574 8,93 724 11,1 656 10,45 629 10,9 725 12,8 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2009–2013 m. gyventojų bendrasis sergamumas endokrininės sistemos 

ligomis didėjo ir 2013 m. pasiekė 139,3/1000 gyv., kuris viršijo šalies ir apskrities vidurkį (14 lentelė). 

Didžiausias sergamumas endokrininės sistemos ligomis registruojamas 65 m. ir vyresnių metų amžiaus 

gyventojų grupėje (9 lentele). 

 

14 lentelė. Bendras sergamumas endokrininės sistemos ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 291650 92,21 318421 102,8 343614 113,47 380936 127,5 394235 133,3 

Alytaus apskr. 11989 72,13 13797 85,37 14355 91,61 15348 99,95 18998 125,8 

Alytaus m. sav. 3641 56,71 4616 74,49 4781 80,48 5433 93,84 7915 139,3 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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Ligotumas cukriniu diabetu 2011–2013 m. didėjo. Praėjusiais metais Alytaus miesto vyrų 

ligotumas cukriniu diabetu viršijo Lietuvos vidurkį. Alytaus miesto moterų ligotumas buvo žymiai 

didesnis už vyrų (14 pav.). Sergamumas pagal amžiaus grupes cukriniu diabetu didžiausias 65 ir 

vyresnių metų amžiaus grupėje (9 lentelė). 

 
 

 

14 pav. Vyrų ir moterų ligotumas cukriniu diabetu Lietuvoje, Alytuje, Alytaus r., Varėnos 

r., Lazdijų r. 2011–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais palyginus 

su 2012 m. padidėjo, kaip ir Lietuvoje bei Alytaus apskrityje. Alytaus mieste 2009–2013 m. bendrasis 

sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais buvo mažesnis už Lietuvos ir apskrities vidurkį (15 

lentelė). Sergamumas pagal amžiaus grupes psichikos ir elgesio sutrikimais didžiausias 65 ir vyresnių 

metų amžiaus grupėje (9 lentelė). 

 

15 lentelė. Bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais Lietuvoje, Alytaus apskrityje 

ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 201678 63,76 207930 67,13 199228 70,34 215947 72,28 222501 75,2 

Alytaus apskr. 10811 65,04 10828 67 10950 65,37 10770 70,14 12205 80,8 

Alytaus m. sav. 3665 57,09 3575 57,69 3006 50,6 3279 56,63 3927 69,11 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas 2011–2013 m. Alytaus mieste šizofrenija didėja, tačiau neviršija šalies vidurkio, 

kuris yra žymiai didesnis už Alytaus miesto (15 pav.). 

Alytaus mieste sergamumas demencija ir Alzheimerio liga pastaraisiais metais nepakito 

(2012 m. 2,2/1000 gyv. 2013 m. 2,1/1000 gyv.). Sergamumas pagal amžiaus grupes 2013 m. Alytaus 

mieste demencija ir Alzheimerio liga bei nuotaikos sutrikimais didžiausias 65 ir vyresnių metų 

amžiaus grupėje (9 lentelė). 
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15 pav. Sergamumas šizofrenija Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Alytaus mieste 2011–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste, apskrityje ir Lietuvoje 2013 m. gyventojų bendrasis sergamumas nervų 

sistemos ligomis padidėjo. Bendras sergamumas žymiai padidėjo Alytaus mieste, o rodiklis pasiekė 

Lietuvos vidurkį (16 lentelė). Didžiausias sergamumas pagal amžiaus grupes nervų sistemos ligomis 

Alytuje registruotas 65 ir vyresnių metų amžiaus grupėse (9 lentelė). 

 

23 lentelė. Bendrasis sergamumas nervų sistemos ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m.  2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 
  274105 86,66 279943 90,38 290640 95,96 292183 97,79 303721 102,7 

Alytaus apskr. 13349 80,31 13504 83,56 13783 87,91 13637 88,81 17111 113,3 

Alytaus m. sav. 2831 44,1 3009 48,56 3071 51,69 3294 56,89 5811 102,3 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. gyventojų sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle palyginti su 

2012 m. padidėjo, tačiau vidurkis buvo mažesnis už Lietuvos ir Alytaus apskrities (17 lentelė). 

Didžiausias sergamumas 2013 m. Alytaus mieste epilepsija ir epilepsine būkle buvo vaikų ir vyresnių 

nei 65 m. amžiaus gyventojų grupėje (9 lentelė). Alytaus mieste 2013 m. gyventojų sergamumas 

cerebriniu paralyžiumi lyginant su 2012 m. nepakito – 0,4 atv./1000 gyv. Dažniausiai cerebrinis 

paralyžius 2013 m. Alytaus mieste registruotas 0–17 m. amžiaus grupėje (9 lentelė). 

 

17 lentelė. Sergamumas epilepsija ir epilesine būkle Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 2870 0,91 2967 0,96 2983 0,99 2889 0,97 4390 1,48 

Alytaus apskr. 123 0,74 136 0,84 126 0,8 120 0,78 226 1,5 

Alytaus m. sav. 47 0,73 40 0,65 32 0,54 43 0,74 80 1,41 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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Alytaus mieste 2013 m. gyventojų bendrasis sergamumas akių ligomis buvo didžiausias 

ir viršijo Lietuvos ir apskrities vidurkį bei du kartus buvo didesnis nei 2012 m. (18 lentelė). 

Didžiausias sergamumas 2013 m. akių ligomis buvo vaikų ir 65 m. ir vyresnių metų amžiaus 

gyventojų grupėje (9 lentelė). 

 

18 lentelė. Bendrasis sergamumas akių ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 

2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.  2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva  486078 153,68 511574 165,17  512970 169,39 532332 178,17 561708 189,9 

Alytaus apskr. 19284 116,02 19369 119,84 17991 114,8 18322 119,32 28081 185,97 

Alytaus m. sav. 4177 65,06 4541 73,28 4358 73,34 5106 88,19 12540 220,7 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. gyventojų sergamumas katarakta palyginti su 2012 m. padidėjo, 

tačiau buvo tris kartus mažesnis už šalies vidurkį (19 lentelė). Didžiausias sergamumas katarakta 2013 

m. registruotas 65 m. ir vyresnių metų amžiaus grupėje (9 lentelė). 

 

19 lentelė. Sergamumas katarakta Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 17104 5,41 17231 5,56 17251 5,7 17841 5,97 21080 7,13 

Alytaus apskr. 849 5,11 732 4,53 577 3,68 553 3,6 629 4,17 

Alytaus m. sav. 153 2,38 106 1,71 94 1,58 118 2,04 151 2,66 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. gyventojų bendras sergamumas ausų ligomis buvo du kartus 

didesnis negu 2012 m. bei viršijo Lietuvos ir apskrities vidurkį (20 lentelė). 2013 m. Alytaus mieste 

ausų ligomis dažniausiai sirgo 65 m. ir vyresnių metų amžiaus gyventojai ir vaikai (9 lentelė). 

 

20 lentelė. Bendras sergamumas ausų ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 

2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 167853 53,07 184826 59,67 180860 59,72 189863 63,55 209541 70,85 

Alytaus apskr. 5420 32,61 6277 38,84 6350 40,52 6675 43,47 10317 68,33 

Alytaus m. sav. 1231 19,17 1683 27,16 1671 28,13 1816 31,37 4284 75,4 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Alytaus mieste 2009–2013 m. didėjo, 

kaip ir Lietuvoje, tačiau 2013 m. Alytaus miesto vidurkis buvo didesnis už šalies (21 lentelė). 

Didžiausias sergamumas Alytaus mieste 2013 m. kraujotakos sistemos ligomis buvo 65 m. ir vyresnių 

metų amžiaus gyventojų grupėje (9 lentelė).  
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21 lentelė. Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.  

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 918471 290,39 962192 310,66 979480 323,46 1005149 336,42 1049910 354,98 

Alytaus apskr. 44202 265,93 48038 297,23 47247 301,48 50195 326,88 58570 387,89 

Alytaus m. sav. 11958 186,26 13886 224,09 13792 232,16 15838 273,55 21208 373,26 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Ligotumas hipertenzinėmis ligomis didėja, dažniau serga moterys nei vyrai. 2013 m. 

Alytaus miesto vyrų ligotumas viršijo Lietuvos vidurkį. O Alytaus miesto moterų ligotumas buvo 

mažesnis už visos Lietuvos (16 pav.). Hipertenzinėmis ligomis dažniausiai serga vyresni nei 65 m. 

amžiaus gyventojai (9 lentelė).  

 
16 pav. Vyrų ir moterų ligotumas hipertenzinėmis ligomis Lietuvoje, Alytaus mieste 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Ligotumas išeminėmis širdies ligomis lyginant 2009–2013 m. laikotarpį didėjo. 2013 m. 

Alytaus miestų moterų ligotumas buvo didesnis už Lietuvos vyrų ligotumą (17 pav.). Sergamumas 

Alytuje pastaraisiais metais išeminėmis širdies ligomis pagal amžiaus grupes didžiausias buvo 

vyresnių nei 65 metų amžiaus gyventojų grupėje (9 lentelė). 
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17 pav. Vyrų ir moterų ligotumas išeminėmis širdies ligomis Lietuvoje, Alytaus mieste 2009–

2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Iš kraujotakos sistemos ligų viena iš dažniausiai pasitaikančių – išeminė širdies liga, dėl 

kurios dažniausiai susergama miokardo infarktu. 2013 m. sergamumas miokardo infarktu ir insultu 

Alytaus mieste, palyginus su 2012 m. žymiai padidėjo, be to viršijo šalies vidurkį 2009–2013 m. 

Alytaus mieste sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis didžiausias registruotas 2013 m., tačiau 

neviršijo Lietuvos vidurkio (18 pav., 19 pav.). 

Alytuje 2013 m. miokardu infarktu, cerebrovaskulinėmis ligomis ir insultu dažniausiai 

sirgo vyresni nei 65 m. amžiaus gyventojai (9 lentelė).  

 

 
18 pav. Sergamumas miokardo infarktu, 

cerebrovaskulinėmis ligomis ir insultu 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

19 pav. Sergamumas miokardo infarktu, 

cerebrovaskulinėmis ligomis ir insultu 

Lietuvoje 2009–2013 m. 

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

Bendras sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Alytaus mieste 2013 m. lyginant su 

2012 m. žymiai padidėjo bei viršijo Lietuvos ir apskrities vidurkį (22 lentelė). Dažniausias 

sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis registruotas tarp vaikų (9 lentelė).  
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22 lentelė. Bendras sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 1368199 432,58 1219031 393,58 1375809 454,35 1199739 401,55 1476355 499,16 

Alytaus 

apskr. 
68006 409,14 61128 378,23 68912 439,79 57664  375,52 79451 526,18 

Alytaus m. 

sav. 
305847 476,43 27568 444,89 30319 510,35 24396 421,36 35905 631,92 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

2013 m. sergamumas viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu Alytaus mieste, 

lyginant su 2012 m. žymiai padidėjo, viršijo šalies ir apskrities vidurkį (23 lentelė). Sergamumas pagal 

amžiaus grupes 2013 m. viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu bei pneumonijomis 

dažniausias vaikų tarpe (9 lentelė).  

 

23 lentelė. Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu Lietuvoje, 

Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 865256 273,56 730339 235,8 853551 281,88 711466 238,13 890748 301,16 

Alytaus apskr. 43505 261,73 36119 223,48 42265 269,73 34516 224,77 45351 300,35 

Alytaus m. sav. 20408 317,88 16990 274,18 19326 325,31 15390 265,81 20208 355,66 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis Alytaus mieste 2013 m. 

padidėjo, bet neviršijo šalies vidurkio (24 lentelė). Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų 

ligomis didžiausias 65 m. ir vyresnių metų amžiaus gyventojų grupėje (9 lentelė).  

2013 m. Alytaus mieste astma ir astmine būkle buvo užregistruota 3 atvejai 1000 – čiui 

gyventojų, kai 2012 m. 2,8 atv./1000 gyv., be to didžiausias sergamumas buvo tarp vaikų (9 lentelė). 

Lietuvoje 2013 m. sergamumas šia liga užregistruota 3,5 atv./1000 gyv.  

 

24 lentelė. Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje 

ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 30166 9,54 29262 9,45 30361 10,03 29151 9,76 35378 11,96 

Alytaus apskr. 897 5,4 879 5,44 749 4,78 777 5,06 949 6,28 

Alytaus m. sav. 369 5,75 333 5,37 271 4,56 300 5,18 384 6,76 

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2009 – 2013 m. bendras sergamumas virškinimo sistemos ligomis didėjo, 

ypatingai 2013 m., netgi viršijo šalies ir apskrities vidurkį. Didžiausias bendras sergamumas šiomis 

ligomis Lietuvoje ir Alytaus apskrityje taip pat registruotas 2013 m. (25 lentelė). Didžiausias 

sergamumas virškinimo sistemos ligomis 2013 m. Alytuje registruotas tarp vaikų ir 65 metų amžiaus ir 

vyresnių gyventojų (9 lentelė). 
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25 lentelė. Bendras sergamumas virškinimo sistemos ligomis (be dantų ligų) Lietuvoje, Alytaus 

apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 301359 95,28 303659 98,04 308680 101,88 305289 102,18 348306 117,8 

Alytaus apskr. 14651 88,14 14701 90,96 14330 91,45 14129 92,01 18278 121,05 

Alytaus m. sav. 5333 83,07 5538 89,37 5370 90,39 5507 95,12 7844 138,05 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis Alytaus mieste 2013 m. lyginant 

su 2012 m. padidėjo, kaip ir Lietuvoje (26 lentelė). Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 

opomis Alytaus mieste 2013 m. didžiausias buvo tarp 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų (9 

lentelė).  

 

26 lentelė. Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje 

ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 11092 3,51 9814 3,17 9072 3,0 8942 2,99 9324 3,15 

Alytaus apskr. 615 3,7 566 3,5 497 3,17 522 3,4 580 3,84 

Alytaus m. sav. 190 2,96 185 2,99 151 2,54 173 2,99 197 3,47 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas tulžies pūslės akmenlige Alytaus mieste 2013 m. padidėjo dvigubai lyginant 

su 2012 m., žymiai viršijo šalies ir apskrities vidurkį (27 lentelė). 2013 m. Alytaus mieste tulžies 

pūslės akmenlige daugiausiai sirgo 65 metų amžiaus ir vyresni gyventojai (9 lentelė).  

 

27 lentelė. Sergamumas tulžies pūslės akmenlige Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 

2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 7873 2,49 7713 2,49 7579 2,5 7430 2,49 8599 2,91 

Alytaus apskr. 326 1,96 345 2,13 340 2,17 369 2,4 545 3,61 

Alytaus m. sav. 103 1,6 102 1,65 95 1,6 121 2,09 234 4,12 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. gyventojų bendras sergamumas odos ir poodžio ligomis, 

palyginti su 2012 m. padidėjo dvigubai, tačiau buvo mažesnis nei šalies (28 lentelė). Daugiausiai 2013 

m. Alytaus mieste šiomis ligomis sirgo vaikai (9 lentelė).  
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28 lentelė. Bendras sergamumas odos ir poodžio ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 265320 83,88 272075 87,84 275812 91,09 285061 95,41 301065 101,79 

Alytaus apskr. 10577 63,63 10269 63,54 9902 63,19 9909 64,53 13076 86,6 

Alytaus m. sav. 2889 45,0 2691 43,43 2572 43,29 2552 44,08 5040 88,7 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

2013 m. Alytaus mieste žymiai padidėjo bendras sergamumas jungiamojo audinio ir 

skeleto raumenų sistemos ligomis, kuris viršijo šalies ir apskrities vidurkį (29 lentelė). Sergamumas 

jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis 2013 m. didžiausias užregistruotas vyresnių 

nei 65 m. amžiaus gyventojų grupėje (9 lentelė).  

 

29 lentelė. Bendras sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų sistemos ligomis 

Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 596391 188,56 588021 189,85 594070  196,19 614079 205,53 652284 220,54 

Alytaus apskr. 25463 153,19 26019 160,99 25518  162,86 27074 176,31 36161 239,48 

Alytaus m. sav. 8934 139,16 8888 143,43 8754  147,32 9473 163,62 15691 276,16 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas artropatijomis Alytaus mieste 2009 – 2013 m. didėjo, kaip ir visoje šalyje, 

tačiau 2013 m. Alytaus miesto gyventojų sergamumas viršijo Lietuvos vidurkį (30 lentelė). Praėjusiais 

metais artropatijomis Alytaus mieste daugiausiai sirgo vyresni nei 65 m. amžiaus gyventojai. O 

deformuojančiomis dorsopatijomis dažniau vaikai (9 lentelė).  

 

30 lentelė. Sergamumas artropatijomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–

2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva  90307 28,55  91927 29,68  97495 32,2 102817 34,41 115252 38,97 

Alytaus apskr. 3922 23,6 4295 26,58 4589 29,29 4914 32,0 5864 38,84 

Alytaus m. sav. 1503 23,41 1517 24,48 1570 26,43 1827 31,56 2478 43,61 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

2013 m. stebimas staigus sergamumo osteoporoze padidėjimas Alytaus mieste, kuris yra 

dvigubai didesnis už šalies vidurkį (31 lentelė). Osteoporoze 2013 m. Alytaus mieste dažniau sirgo 65 

metų amžiaus ir vyresni gyventojai (9 lentelė).  
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31 lentelė. Sergamumas osteoporoze Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 

m. 

  

2009 m. 2010 m.  2011 m.  2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 4541 1,44 4568 1,47 3982 1,32 4960 1,66 5157 1,74 

Alytaus apskr. 192 1,16 235 1,45 215 1,37 236 1,54 380 2,52 

Alytaus m. sav. 59 0,92 85 1,37 87 1,46 73 1,26 225 3,96 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2009 – 2013 m. didžiausias bendras sergamumas urogenitalinės sistemos 

ligomis užregistruotas 2013 m., viršijo šalies ir apskrities vidurkį (32 lentelė). Sergamumas 

urogenitalinės sistemos ligomis 2013 m. Alytaus mieste didžiausias užregistruotas vyresnių nei 65 m. 

amžiaus gyventojų grupėje (9 lentelė).  

 

32 lentelė. Bendras sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 
394529 124,74 398492 128,66 410668 135,62 414567 138,75 442698 149,68 

Alytaus apskr.  16668 100,28  16911 104,64  15672 100,02 16351 106,48 21217 140,51 

Alytaus m. sav. 5806 90,44 6219 100,36 5258 88,51 5780 99,83 9102 160,19 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas priešinės liaukos hiperplazija Alytaus mieste nuo 2009 m. didėjo, tačiau 

nebuvo didesnis už Lietuvos ir Alytaus apskrities (33 lentelė). Priešinės liaukos hiperplazija 

dažniausiai 2013 m. Alytaus mieste sirgo 65 m. ir vyresni vyrai (9 lentelė).  

 

33 lentelė. Vyrų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

vyr. 

Abs. 

sk. 

1000 

vyr. 

Abs. 

sk. 

1000 

vyr. 

Abs. 

sk. 

1000 

vyr. 

Abs. 

sk. 

1000 

vyr. 

Lietuva 12614 8,05 10305 6,7 11761 7,86 11590 8,4 11667 8,6 

Alytaus apskr. 615 7,39 534 6,6 529 6,74 436 6,1 455 6,5 

Alytaus m. sav. 115 3,6 130 4,2 128 4,33 144 5,4 166 6,4 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Sergamumas moterų dubens organų uždegiminėmis ligomis Alytaus mieste 2013 m. 

lyginant su 2012 m. padidėjo dvigubai, tačiau buvo mažesnis už šalies vidurkį (34 lentelė). 

Sergamumas pagal amžiaus grupes, dubens organų uždegiminėmis ligomis Alytaus 

mieste 2013 m. didžiausias 18 – 64 m. amžiaus grupėje (9 lentelė).  
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34 lentelė. Moterų sergamumas dubens organų uždegiminėmis ligomis Lietuvoje, Alytaus 

apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

mot. 

Abs. 

sk. 

1000 

mot. 

Abs. 

sk. 

1000 

mot. 

Abs. 

sk. 

1000 

mot. 

Abs. 

sk. 

1000 

mot. 

Lietuva 47383 25,84 45602 25,35 44333  25,28 41626  24,22 39326 24,7 

Alytaus apskr. 1398 15,1 1450 16,11 1434  16,10 1545  18,0 1936 24,0 

Alytaus m. sav. 316 9,07 409 11,9 329 10,15 366 11,7 660 21,5 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. bendras sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, 

deformacijomis ir chromosomų anomalijomis palyginti su 2012 m. padidėjo, bet neviršijo šalies 

vidurkio (35 lentelė). Šiomis ligomis sergamumas Alytaus mieste didžiausias tarp vaikų (9 lentelė).  

 

35 lentelė. Bendras sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 48734 15,41 50909 16,44 50008 16,51 51602 17,3 55255 18,68 

Alytaus apskr. 1774 10,67 1506 9,32 1378 8,79 1366 8,9 1707 11,31 

Alytaus m. sav. 696 10,84 589 9,51 586 9,86 555 9,6 669 11,77 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

2013 m. naujų traumų ir kitų išorinių priežasčių atvejų 1000 gyventojų buvo 

užregistruota žymiai daugiau nei 2012 m., vidurkis viršijo šalies ir apskrities (36 lentelė). Analizuojant 

patyrusius traumas pagal amžiaus grupes, matoma, kad dažniausiai jas patiria vaikai (9 lentelė). 

 

36 lentelė. Traumų ir kitų išorinių priežasčių padariniai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Lietuva 292137 92,36  285675 92,23 288531 95,28 291639 97,61 426402 144,17 

Alytaus apskr. 11841 71,24  11667 72,19 11756 75,03 12154 79,15 21929   145,23 

Alytaus m. sav. 3391 52,82 3562 57,48 3487 58,7 3485 60,19 9014 158,64 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. galvos traumas patyrė daugiau gyventojų nei 2012 m. ir tai 

viršijo Lietuvos vidurkį. 2013 m. pečių lanko ir rankos lūžimų, kojų lūžių, šlaunikaulio lūžių, terminių 

ir cheminių nudegimų, apsinuodijimų padidėjo, lyginant su 2012 m., (20 pav.). Lyginant šalies 

rodiklius su Alytaus miesto, taip pat matoma ta pati tendencija, jog Lietuvoje 2013 m. užregistruota 

žymiai daugiau išorinių mirties priežasčių atvejų nei 2012 m. (20 pav., 21 pav.). 
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20 pav. Dažniausi traumų ir kitų išorinių 

mirties priežasčių padariniai Alytaus 

mieste 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

21 pav. Dažniausi traumų ir kitų išorinių 

mirties priežasčių padariniai Lietuvoje 

2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

3. FIZINĖ APLINKA 

 

3.1. Miesto maudyklos vandens kokybė 

 

Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Atsižvelgiant 

į Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nuostatas, 

maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradėti 2 savaitės prieš maudymosi sezoną, t. y. nuo 

gegužės 15 d., ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 

15 d. Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Papildomi tyrimai 

atliekami kuomet mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normų reikalavimų.  

Alytaus miesto savivaldybėje yra stebima viena maudykla – Dailidės ežerėlis. Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro duomenimis, mikrobiologiniai parametrai Alytaus Dailidės ežerėlio 

maudyklos 2013 m. atitiko higienos normos HN 92:2007 reikalavimus (37 lentelė). Tačiau praėjusiais 

metais dėl numatytų paplūdimio tvarkymo darbų, kurie tęsėsi visą vasarą, paplūdimys buvo 

neeksploatuojamas.  

 

37 lentelė. Alytaus miesto Dailidės ežero vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos 

normos HN 92:2007 reikalavimams, 2013 m. 

Bandinio ėmimo 

data 
Mikrobiologiniai parametrai 

2013-06-19 atitiko 

2013-07-10 atitiko 

2013-07-24 atitiko 

2013-08-07 atitiko 

2013-08-21 atitiko 

2013-09-04 atitiko 

(Šaltinis: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras) 

 

3.2.  Geriamojo vandens kokybė 

 

Geriamojo vandens kontrolę Alytaus mieste atlieka Alytaus valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba. Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai 
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nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24: 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“. Pagal juos bei įmonės patvirtintą „Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės 

priežiūros programą“, kuri suderinta su Alytaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB 

„Dzūkijos vandenys“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Kokybės priežiūra apima 

vartotojams paduodamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Tyrimus vykdo 

atestuota bendrovės laboratorija.  

2011 m. laboratorija atliko 685 mėginių mikrobinius tyrimus ir 683 toksinius (cheminius) 

ir indikatorinius tyrimus.  

2012 m. laboratorija atliko 787 mėginių mikrobiologinius tyrimus ir 799 mėginių 

toksinius – cheminius tyrimus.  

2013 m. laboratorija atliko 960 mėginių mikrobiologinius tyrimus ir 867 mėginių 

toksinius – cheminius tyrimus. 2011–2013 m. Alytaus miesto mikrobiologiškai tirtuose geriamojo 

vandens mėginiuose žarninių lazdelių (E. Coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršijo ribinio 

mikroorganizmų skaičiaus. Tirtuose geriamojo vandens mėginiuose cheminių (toksinių) medžiagų 

koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių. 

Alytaus mieste 2013 m. 55970 gyventojams (97,7 proc.), 2012 m. 55838 gyventojams 

(94,7 proc.) vanduo buvo tiekiamas centralizuotai. 2013 m. Alytaus mieste 55935 (97,65 proc.) 

gyventojų nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus (UAB „Dzūkijos vandenys“ duomenys). 

Taip pat 2013 m. prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų nebuvo prisijungę 1540 gyventojų, 

iš jų 1040 sudarytos sąlygos prisijungti. 

 

 

3.3. Aplinkos oro užterštumas 

 

Oro kokybės apsauga išlieka viena iš prioritetinių aplinkos apsaugos sričių Alytus mieste.  

Vykdant Alytaus miesto savivaldybė 2010 m. gruodžio 29 d. patvirtiną Alytaus miesto aplinkos oro 

kokybės valdymo programą numatyta planuoti ūkinę veiklą užtikrinant, kad nebus viršijamos 

nustatytos ribinės užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai bei nebus naudojamos teritorijos, kuriose 

dėl natūralių ar dirbtinių sąlygų teršalai sunkiau išsisklaido. Labai svarbu, statant ar rekonstruojant 

naujus ūkinės veiklos objektus, kurie gali tapti aplinkos oro taršos šaltiniu, parinkti geriausius 

prieinamus gamybos būdus. Taikant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės  leidimų išdavimo, 

atnaujinimo ir panaikinimo sistemą būtina nustatyti priemones oro taršai mažinti taikant naujausias, 

mažai taršias technologijas. Miesto įmonėse bus diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema, 

padėsianti efektyviau stebėti, kontroliuoti ir vertinti aplinkosaugos rodiklius ir nuolatos juos gerinti.   

Išmetamų teršalų į aplinkos orą, iš  biomasės kogeneracinės elektrinės Alytaus rajoninėje 

katilinėje kamino stebėsena vykdoma nuolat, siekiant nuolatos kontroliuoti deginimo metu 

susidarančias teršalų koncentracijas, automatinės teršalų monitoringo sistemos (kuri atitinka aplinkos 

apsaugos teisės aktų reikalavimus bei yra metrologiškai įteisinta)  pagalba  atliekami anglies 

monoksido (CO), azoto oksidų (NOx),  sieros anhidrido SO2, kietųjų dalelių (kd)  dviejų parų vidurkio 

koncentracijų matavimai. Duomenys skelbiami interneto svetainėje. 

http://online.dalkia.lt/ARAAD/OroTarsosMonitoringasAlytus.xls. 

2013 m. Alytaus miesto oro kokybės žemėlapiai pateikiami 1 priede.  

 

4. LIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

Kiekvienais metais Alytaus miesto gyventojai kviečiami dalyvauti prevencinėse 

programose, kurios turi didelę reikšmę ankstyvam ligų diagnozavimui. Pagal Vilniaus teritorinės 

ligonių kasos pateiktus duomenis, prevencines programas Alytaus miesto savivaldybėje vykdė šios 

pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Alytaus poliklinika, VšĮ Alytaus miesto PSPC, V. 

Prūsaitienės individuali įmonė, UAB „Pagalba ligoniui“. 

http://online.dalkia.lt/ARAAD/OroTarsosMonitoringasAlytus.xls
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2013 m. Alytaus mieste informuotų moterų apie galimybę nemokamai dalyvauti 

atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinėje programoje buvo panašiai kaip ir 

2012 m. Lyginant 2013 m. ir 2012 m. matyti, kad informuotų moterų apie galimybę dalyvauti 

programoje buvo daugiau VšĮ Alytaus miesto PSP centre ir V. Prūsaitienės individualios įmonės 

sveikatos priežiūros centre (38 lentelė). 

 

38 lentelė. Alytaus mieste atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinės 

programos vykdymas 2012–2013 m. 
Gydymo įstaiga Per ataskaitinį laikotarpį 

programoje galinčių 

dalyvauti asmenų skaičius 

(50–69 metų moterys) 

Moterys, informuotos apie galimybę 

dalyvauti programoje  

skaičius procentai 

 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

UAB „Pagalba ligoniui“ 566 583 150 143 26,50 24,53 

V. Prūsaitienės individuali 

įmonė 

1205 1228 308 406 25,56 33,06 

VšĮ Alytaus miesto PSPC 556 591 122 172 21,94 29,10 

VšĮ Alytaus poliklinika 8345 8450 2157 2110 25,85 24,97 

IŠ VISO 10672 10852 2737 2831 25,35 26,09 

(Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 

 

Alytaus mieste 2013 m. gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje 

galėjo dalyvauti daugiau moterų negu 2012 m., tačiau informuotų moterų apie galimybę dalyvauti 

šioje programoje buvo mažiau 2013 m. Iš informuotų apie galimybę dalyvauti prevencinėje 

programoje citologinio tepinėlio paslauga pasinaudojo mažiau moterų 2013 m. (39 lentelė). 

 

39 lentelė. Alytaus mieste gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos vykdymas 

2012–2013 m. 
 

 

 

Gydymo įstaiga 

Programoje  

galinčių dalyvauti 

asmenų skaičius 

(25–60 metų 

moterys) 

 

Moterys, informuotos apie 

galimybę dalyvauti programoje 

 

Suteikta citologinio tepinėlio 

paėmimo paslauga 

skaičius procentai skaičius procentai 

 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

UAB „Pagalba 

ligoniui“ 

1138 1215 219 270 19,24 22,22 184 202 16,17 16,63 

V. Prūsaitienės 

individuali įmonė 

2027 2040 488 435 24,07 21,32 583 386 28,76 18,92 

VšĮ Alytaus 

miesto PSPC 

1044 1109 324 291 31,03 26,24 211 204 20,21 18,39 

VšĮ Alytaus 

poliklinika 

12539 13215 4972 3489 39,65 26,40 2980 2392 23,77 18,10 

IŠ VISO 16748 17579 6003 4485 35,84 25,51 3958 3184 23,63 18,11 

(Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 

 

Alytaus mieste 2013 m. priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnozės programoje galėjo 

dalyvauti daugiau vyrų negu 2012 m. 2013 m. apie galimybę dalyvauti šioje programoje buvo 

informuota daugiau vyrų negu 2012 m. (40 lentelė). 

 

40 lentelė. Alytaus mieste priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnozės programos vykdymas 

2012–2013 m. 

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį 

programoje galinčių 

Vyrai, informuoti apie galimybę dalyvauti 

programoje 
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Gydymo įstaiga dalyvauti asmenų skaičius 

(50–75 metų vyrai) 

 

skaičius 

 

procentai 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

UAB „Pagalba ligoniui“ 422 462 139 129 32,94 27,92 

V. Prūsaitienės individuali 

įmonė 

795 812 216 320 27,17 39,41 

VšĮ Alytaus miesto PSPC 583 619 135 234 23,16 37,80 

VšĮ Alytaus poliklinika 7606 7904 2249 2707 29,57 34,25 

IŠ VISO 9406 9797 2739 3390 29,12 34,60 

(Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 

 

2013 m. Alytaus mieste priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencinių programų priemonių programoje galėjo dalyvauti daugiau gyventojų nei 2012 

m., tačiau informuoti apie galimybę dalyvauti šioje prevencinėje programoje buvo mažiau paskutiniais 

metais (41 lentelė).  

 

41 lentelė. Alytaus mieste priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencinių programų priemonių programos vykdymas 2012–2013 m. 

 

 

Gydymo įstaiga 

Per ataskaitinį laikotarpį 

programoje galinčių 

dalyvauti asmenų skaičius 

(50–65 metų moterys ir 

40–55 metų vyrai) 

Asmenys, informuoti apie galimybę 

dalyvauti programoje 

 

skaičius 

 

procentai 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

UAB „Pagalba ligoniui“ 854 931 33 156 3,86 16,76 

V. Prūsaitienės individuali 

įmonė 

1509 1551 684 611 45,33 39,39 

VšĮ Alytaus miesto PSPC 948 993 306 351 32,28 35,35 

VšĮ Alytaus poliklinika 12591 13221 4459 4350 35,41 32,90 

IŠ VISO 15902 16696 5482 5468 34,47 32,75 

(Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 

 

2013 m. Alytaus mieste krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje 

galėjo dalyvauti mažiau vaikų nei 2012 m., be to ši paslauga suteikta mažiau vaikų praėjusiais metais 

negu 2012 m. Daugiausiai silantavimo paslaugų pagal prisirašiusių vaikų skaičių pagal krūminių dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis programą buvo suteikta VšĮ Alytaus poliklinika, mažiausiai 

gydymo įstaigoje V. Prūsaitienės individuali įmonė (42 lentelė).  

 

42 lentelė. Alytaus mieste krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos 

vykdymas 2012–2013 m. 

 

 

Gydymo įstaiga 

Per ataskaitinį laikotarpį 

programoje galinčių 

dalyvauti asmenų skaičius 

(6–14 metų vaikai) 

Vaikai, kuriems suteiktos paslaugos 

 

skaičius 

 

procentai 

2012 m. 2013 m.  2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

UAB „Pagalba ligoniui“ 225 212 31 30 13,78 14,15 

V. Prūsaitienės individuali 

įmonė 

235 237 4 15 1,70 6,33 

VšĮ Alytaus miesto PSPC 422 416 136 132 32,23 31,73 

VšĮ Alytaus poliklinika 4480 4128 2645 2111 59,04 51,14 

IŠ VISO 5362 4993 2816 2288 52,52 45,82 

(Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 
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5. VAIKŲ PROFILAKTINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės mėn. 

31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir HN 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. į mokyklą pristatoma vaiko sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/0), 

kurioje gydytojai, patikrinę vaikų sveikatą, surašo sveikatos sutrikimus (jei jų yra), teikia 

rekomendacijas arba nurodo, kad moksleivis yra sveikas ir pasiruošęs mokyklai.  

Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose 2013 – 2014 mokslo metais mokėsi 8712 

mokinių, iš kurių sveikatą pasitikrino 8413 mokinių, t. y. 96,6 proc., o 2012 – 2013 mokslo metais 

95,9 proc. mokinių. Iš pasitikrinusių sveikatą: 2969 visiškai sveiki (35,3 proc.), tačiau net 5444 

mokiniai turi sveikatos sutrikimų, tai sudaro 64,7 proc. (2011 m. – 61,25 proc., 2012 m. – 63,29 proc.) 

patikrintų vaikų. Palyginus 2009 – 2013 m. duomenis, pastebėta 2013 metais sutrikimų skaičius, 

tenkantis 1000 pasitikrinusių vaikų sumažėjo (2009 m. – 565,38,  2010 m. – 593,52, 2011 m. – 612,52, 

2012 m. 864,5, o 2013 m. – 841,38). Iš jų 1000 vaikų daugiausiai tenka regėjimo sutrikimų, kurių taip 

pat sumažėjo 2013 m. (22 pav.). 

 
22 pav. Alytaus miesto moksleivių bendrasis sergamumas tam tikrais sutrikimai 1000 moksleivių 

2009–2013 m. 

(Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenys) 

 

Profilaktinių patikrinimų duomenys rodo, kad 2013 m. kvėpavimo sistemos ligos sudarė 

11,4 proc., o iš jų bronchinė astma ir kitos alerginės ligos – 10,5 proc. virškinimo sistemos ligos sudarė 

4,8 proc., skeleto ir raumenų sistemos sutrikimai – 21,8 proc., o endokrininės sistemos ligos, mitybos 

ir medžiagų apykaitos sutrikimai – 5,3 proc. 

Analizuojant 0 – 17 m. vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais skaičių – 

2013 m. Lietuvoje, Alytaus mieste ir apskrityje stebimas regėjimo sutrikimų žymus padidėjimas (43 

lentelė).  
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43 lentelė. 0–17 m. vaikų, turinčių regėjimo sutrikimus, skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Lietuva 97996 16,7 101016 17,9  102114 18,7 105470 19,9 116462  21,8 

Alytaus apskr. 3527 11,8 3506 12,4 3244 12,1 3270 12,9 5819 23,0 

Alytaus m. sav. 1009 7,6 1020 8,2 940 8 1001 9,0 3089 29,1 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. vaikų, turinčių klausos defektų, skaičius lyginant su 2012 m. 

padaugėjo ir tai viršijo šalies vidurkį (44 lentelė).  

 

44 lentelė. 0–17 m. vaikų, turinčių klausos defektų, skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Lietuva 1180 0,2 1343 0,2 1274 0,2 1308 0,2 1646 0,3 

Alytaus apskr. 55 0,2 51 0,2 59 0,2 61 0,2 110 0,4 

Alytaus m. sav. 16 0,1 20 0,2 21 0,2 27 0,2 51 0,5 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. vaikų, turinčių kalbos sutrikimų nežymiai padidėjo, lyginant su 

2012 m. (45 lentelė).  

 

45 lentelė. 0–17 m. vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Lietuva 1488 0,3 1381 0,2 1265 0,2 1276 0,2 1238 0,2 

Alytaus apskr. 32 0,1 29 0,1 33 0,1 27 0,1 34 0,1 

Alytaus m. sav. 13 0,1 13 0,1 16 0,1 13 0,1 16 0,2 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. vaikų, sergančių skolioze, skaičius padidėjo, lyginant su 2012 m. 

ir sudarė  2,8 proc. bei viršijo šalies ir apskrities vidurkį (46 lentelė).  
 

46 lentelė. 0–17m. vaikų, sergančių skolioze, skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus 

mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Abs. 

sk. Proc. 

Lietuva 16963 2,9 15722 2,8  10121 1,9 12299 2,3 10852 2,0 
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Odontologai Šeimos gydytojai

Vidaus ligų gydytojai Vaikų ligų gydytojai

Gydytojai chirurgai Gydytojai akušeriai ginekologai

Gydytojai psichiatrai

Alytaus apskr. 552 1,8 480 1,7 393 1,5 405 1,6 526 2,1 

Alytaus m. sav. 179 1,4 155 1,2 137 1,2 158 1,4 293 2,8 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

6. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS RAIDA 

 

Gydytojų, dirbančių Alytaus mieste, skaičius 2013 m. sumažėjo, lyginat su 2012 m. (47 

lentelė). 

 

47 lentelė. Gydytojų skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Lietuva 13228 38,8 13203 40,1 13327 41,3 13552 42,4 13570 43,0 

Alytaus apskr. 409 23,8 420 25,4 419 26,1 429 27,1 432 27,9 

Alytaus m. sav. 221 32,4 231 35,5 235 37,6 238 38,9 235 39,4 

(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 

 

Analizuojant odontologų pasiskirstymą stebima, kad 2013 m. Alytaus mieste buvo 

mažiau 10 000 gyventojų tenkančių dirbančių odontologų, palyginti su šalies vidurkiu. Vidaus ligų, 

vaikų ligų gydytojų skaičius 2013 m. padidėjo ir buvo didesnis už šalies. 2013 m. Alytaus mieste 

akušerių ginekologų, psichiatrų skaičius tenkančių 10 000 gyventojų padidėjo (23 pav., 24 pav.) 

 

 
23 pav. Gydytojų skaičiai Alytaus mieste 

2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

24 pav. Gydytojų skaičiai Lietuvoje 2009–

2013 m.  

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

Alytaus mieste specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne 

gydytojų) skaičius 10 000 gyventojų 2009 – 2013 m. didėjo ir buvo didesnis už Lietuvos ir Alytaus 

apskrities vidurkį (48 lentelė). 
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48 lentelė. Specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) 

skaičius Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m., 10 000 gyventojų. 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lietuva 100,47 101,24 103,01 104,71 104,13 

Alytaus apskr. 97,98 95,45 95,82 100,30 100,10 

Alytaus m. sav. 110,17 110,28 115,18 118,89 119,95 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičius 2013 m. sumažėjo vienu 

asmeniu. Lyginant su šalies ir Alytaus apskrities vidurkiu, Alytaus mieste slaugytojų tenkančių 10 000 

gyventojų yra daugiau (49 lentelė). 

 

49 lentelė. Slaugytojų (įsk. akušerius) skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 

2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10 000 

gyv. 

Lietuva 24290 76,9 23843 77,7 23833 78,9 23693 79,4 23330 78,9 

 Alytaus apskr. 1048 63,6 1 026 64,8 1007 65,0 1023 67,2 1006 67,1 

Alytaus m. sav. 547 86,0 528 87,6 527 90,1 537 93,7 536 95,1 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. funkcionavo 470 lovų, lyginant su 2012 m. padaugėjo 4 lovomis 

(50 lentelė).  

 

50 lentelė. Stacionaro lovų skaičiai Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

10000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

10000 

gyv. 

Lietuva 27155 86,43 26804 87,81  27175 90,47 27079 91,12 26604 90,38 

Alytaus apskr. 1066 64,67 1044 65,91 971 62,65 966 63,49 971 64,8 

Alytaus m. sav. 502 78,89 478 79,27 475 81,18 466 81,35 470 83,4 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Hospitalizuotų asmenų skaičius Alytaus mieste 2013 m. buvo mažiausias, lyginant 2009 

– 2013 m.,  Šis skaičius buvo mažesnis už Lietuvos ir Alytaus apskrities vidurkį (51 lentelė). 
 

51 lentelė. Hospitalinis sergamumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 

m. 1000 gyv.  

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lietuva 232,02 232,47 247,15 235,11 231,73 

Alytaus apskr. 217,72 217,83 232,19 226,4 221,22 

Alytaus m. sav. 219,44 221,9 224,43 218,97 210,04 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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Alytaus mieste 2013 m. didžiausias hospitalinis sergamumas buvo tam tikromis 

perinatalinio periodo ligomis, lyginant su 2012 m. nežymiai padidėjo. 2013 m. antroje vietoje buvo 

hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis¸ kuris lyginant 2009–2013 m., pastaraisiais 

metais buvo mažiausias. Trečioje vietoje hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis, kuris 

lyginant su 2012 m. padidėjo. 2013 m. sumažėjo hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais, kraujo 

ir kraujodaros organų ligomis, endokrininės sistemos ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais,  nervų 

sistemos ligomis, kraujotakos sistemos ligomis, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos 

ligomis, urogenitalinės sistemos ligomis bei traumomis, apsinuodijimais ir kitais išorinių priežasčių 

padariniais. Padidėjo hospitalinis sergamumas kvėpavimo, virškinimo sistemų ligomis (52 lentelė). 

 

52 lentelė. Hospitalinis sergamumas Alytaus miesto savivaldybėje 2009–2013 m. 1000 gyv.  

Hospitalinis sergamumas: 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis  8,64 7,67 9,71 9,1 10,12 

Piktybiniais navikais 15,73 15,72 17,61 17,79 15,95 

Kraujo ir kraujodaros organų ligomis  2,12 2,58 2,41 1,59 1,51 

Endokrininės sistemos ligomis  5,69 4,92 3,5 6,77 4,68 

Psichikos ir elgesio sutrikimais  7,1 8,96 8,26 10,16 8,91 

Nervų sistemos ligomis  16,71 16,2 11,31 7,48 7,25 

Akių ligomis  3,72 3,86 3,72 3,66 3,56 

Ausų ligomis  2,43 2,66 2,58 1,54 1,55 

Kraujotakos sistemos ligomis  47,46 47,8 47,25 43,96 40,94 

Kvėpavimo sistemos ligomis  22,98 26,82 25,16 20,88 24,32 

Virškinimo sistemos ligomis  18,89 17,83 19,27 17,27 18,59 

Odos ir poodžio ligomis  2,98 2,49 2,22 2,63 2,48 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų 

sistemos ligomis  9,66 10,41 15,57 16,98 15,59 

Urogenitalinės sistemos ligomis  12,54 11,52 12,41 16,11 12,67 

Įgimtomis formavimosi ydomis, 

deformacijomis ir chromosomų 

anomalijomis  1,45 1,42 1,3 1,74 1,36 

Tam tikromis perinatalinio periodo ligomis 

(1000 kūdikių) 199,65 256,51 253,58 227,77 228,87 

Simptomais, pakitimais, neklasifikuojamais 

kitur  2,02 1,81 1,57 1,88 2,34 

Traumomis, apsinuodijimais ir kt. išorinių 

priežasčių padariniais  14,21 15,65 15,52 14,78 12,71 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2013 m. 100 gyventojų teko daugiau apsilankymų pas gydytojus negu 

2012 m., tai viršijo Lietuvos ir apskrities rodiklį (53 lentelė).  

 

53 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus skaičiai 100 gyventojų Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir  

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lietuva 749,33 686,73 732,22 753,73 761,29 

Alytaus apskr. 830,28 757,19 802,97 817,87 833,74 

Alytaus m. sav. 953,43 890,43 944,28 977,95 970,34 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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Alytaus mieste 2009 – 2013 m. apsilankymų pas odontologus skaičius, tenkantis 1 

gyventojui buvo didesnis nei šalies ir apskrities (54 lentelė). 

 

54 lentelė. Apsilankymų pas odontologus skaičiai 1 gyventojui Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir 

Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lietuva 0,99 1,06 1,08 1,15 1,3 

Alytaus apskr. 1,01 1 1,02 1,08 1,14 

Alytaus m. sav. 1,31 1,38 1,31 1,46 1,54 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

Alytaus mieste 2009 – 2013 m. apsilankymų pas šeimos gydytojus skaičius buvo 

mažesnis, lyginant su šalies vidurkiu. Tačiau apsilankymų pas vidaus ligų gydytojus ir psichiatrus 

buvo daugiau Alytaus mieste (25 pav., 26 pav.).  

 
25 pav. Apsilankymai pas gydytojus 100 

gyv. Alytaus mieste 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

26 pav. Apsilankymai pas gydytojus 100 

gyv. Lietuvoje 2009–2013 m. 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras) 

 

Alytaus miesto ir Alytaus bei Lazdijų rajono gyventojai į greitosios medicinos pagalbos 

(GMP) stotį per 2013 m. kreipėsi 18 453 kartus. 2013 m. 1000 – čiui gyventojų teko mažiau GMP 

paslaugų nei 2012 m. (55 lentelė). 

 

55 lentelė. Suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų apimtys Lietuvoje, Alytaus 

apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m. 

  

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000 

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000  

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000  

gyv. 

Abs. 

sk. 

1000  

gyv. 

Lietuva   609829 192,81 625224 201,86   663560 219,13 658647 220,45 666908 225,48 

Alytaus apskr.  30442 183,15 30843 190,84  32194 205,46 31840 207,35 28730 190,27 

Alytaus m. ir Alytaus 

ir Lazdijų raj. 14837 231,11 15391 248,38  16611 279,6 17262 298,2 18453 174,5 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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Alytaus mieste ir Alytaus bei Lazdijų rajone 2013 m., kaip ir 2012 m., didžioji GMP 

suteiktų paslaugų dalis atiteko asmenims, kurie kreipėsi dėl ūmių susirgimų. Ūmių susirgimų, 

nėštumo, pogimdyvinio laikotarpio patologijų dalis, pastaraisiais metais padidėjo ir viršijo šalies 

vidurkį (56 lentelė). 

 

56 lentelė. Suteiktas greitosios medicinos pagalbos struktūra Lietuvoje, Alytaus apskrityje, 

Alytaus mieste ir Alytaus bei Lazdijų rajonuose 2011–2013 m., proc. 

  

Nelaimingi 

atsitikimai Ūmūs susirgimai 

Nėštumo, 

pogimdyminio laikot. 

patologija Ligonių pervežimai 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

Lietuva 13,5 13,2 12,4 74,1 74,5 76,1 0,3 0,3 0,3 12,1 12,0 11,2 

Alytaus 

apskr. 12,1 12,3 8,8 76,3 75,5 79,6 0,2 0,2 0,5 11,4 12,0 10,3 

Alytaus m. 

ir Alytaus 

ir Lazdijų 

raj. 12,2 12,0 8,8 75,5 74,5 80,6 0,2 0,2 0,6 12,2 13,3 9,9 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

 

 

7. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VYKDYTI 

TYRIMAI 

 

7.1.  Alytaus miesto gyventojų mitybos įpročių ir fizinio aktyvumo tyrimas 

 

2013 m. spalio – gruodžio mėn. Alytaus mieste buvo vykdomas gyventojų mitybos ir 

fizinio aktyvumo tyrimas. Tyrimas buvo atliekamas kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centru. Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti gyventojų mitybos įpročius bei fizinio aktyvumo būklę. 

Buvo apklausta 52 gyventojai, iš jų 24 vyrai ir 28 moterys. Didžiausią dalį apklaustųjų 

sudarė darbingo amžiaus gyventojai.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad kaina buvo pagrindinis kriterijus renkantis maisto 

produktus (34,6 proc.). Analizuojant mitybos įpročius pastebėta, kad kasdien šviežias daržoves valgo 

tik 38,5 proc., o grūdinius produktus 36,5 proc. Virtas daržoves dažniausiai 1–2 kartus per savaitę 

valgo 55,8 proc., bulves 3–5 kartus per savaitę valgo – 44,2 proc. Savo ūkyje išaugintas arba iš 

ūkininkų pirktas daržoves renkasi dažnai 80,8 proc. apklaustųjų.  

Žuvį ir žuvies produktus didžioji dalis – 76,9 proc. vartoja 1–2 kartus per savaitę. Pieną 

vartojančių dalis pasiskirstė vienodai, maždaug apie 30 proc. vartoja 1–2 arba 3–5 kartus per savaitę.  

Pagal sveikos mitybos rekomendacijas, siūloma vartoti mažiau druskos ir mažinti 

gyvūninių riebalų naudojimą. 40,4 proc. gyventojų naudoja juoduotą druską. 71,2 proc. nesūdo 

papildomai jau pagamintų maisto produktų. Augalinius aliejus maisto gaminimui naudoja 40,4 proc., 

sviestą 19,2 proc., margariną 15,4 proc., gyvūninius taukus 7,7 proc.  

Analizuojant valgymo režimą, nustatyta, kad 63,5 proc. nesilaiko mitybos režimo ir 

nevalgo visada tuo pačiu metu. 3 kartus per dieną valgo 69,2 proc. respondentų. Užkandžiauja kartais 

tarp pagrindinių valgymų 67,3 proc. Užkandžiams dažniausiai renkasi vaisius 34,6 proc., sausainius ir 

saldainius 30,8 proc. respondentų. Pusė apklaustųjų (51,9 proc.) mano, kad jų mityba yra tinkama ir su 

ja gauna pakankamai maistinių medžiagų, 38,5 proc. vertino savo mityba kaip netinkama.  
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Dauguma (57,7 proc.) gyventojų norėdami pagerinti savo mitybą vartoja maisto 

papildus. Iš vartojamų maisto papildų tik apie trečdalis renkasi papildus, kurių sudėtyje vien augalinės 

sudedamosios dalys. Dauguma papildus įsigyja vaistinėse. Dažnai žmonės vartoja įvairius papildus, 

nors jų kokybė nėra pakankamai gera. 34,6 proc. nevartoja maisto papildų, nes pakanka maisto 

medžiagų gaunamų su maistu bei mano, kad papildai nepagerina mitybos. Vartojantys maisto papildus 

teigė, kad taip nori išvegti ligų ir tokiu būdu gauna reikiamas maisto medžiagas.  

Nagrinėjant respondentų nuomonę apie maisto produktų ženklinimą, matyti, kad 

rinkdamiesi fasuotus maisto produktus visada, t. y. 65,4 proc. kreipia dėmesį į tinkamumo vartoti 

terminą, 59,6 proc. niekada nekreipia dėmesio į produkto maistingumą (27 pav.). Renkantis sveriamus 

nefasuotus maisto produktus informacija svarbi arba labai svarbi apie maisto produkto galiojimo 

terminą 84,6 proc., sudėtį 69,2 proc., kilmės šalį 67,3 proc. bei maistingumą 34,6 proc. O maitinantis 

viešojo maitinimo įstaigose daugiau nei pusei apklaustųjų nesvarbu žinoti apie pateikiamų patiekalų 

maistingumą, alergines sudedamasias dalis ir sudėtį. Nors apie trečdalis (34,6 proc.) apklaustųjų dažnai 

kreipia dėmesį į informaciją etiketėse apie maisto produkto sudėtyje esančius maisto priedus. 

 
27 pav. Respondentų pasirinkimas, kuriuo vadovaujasi rinkdami fasuotus maisto produktus 

(proc.). 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenys 

 

Nagrinėjant fizinį aktyvumą, pastebėta, kad apie 73 proc. dirba sėdimą darbą, kuris 

nereikalauja didelio fizinio intensyvumo (fizinė veikla, kurios metu žymiai padažnėja kvėpavimas ir 

pulsas, o taip dirbama mažiausiai 10 minučių be pertraukų). Tokia pati dalis apklaustųjų teigė, kad 

visai neužsiima didelio intensyvumo veikla per savaitę. Klausiant apie vidutinio intensyvumo veiklą 

darbe, nustatyta, kad ją neužsiima net 86,5 proc. (vidutinis fizinis intensyvumas, jo metu ne daug 

padažnėja kvėpavimas bei pulsas bei taip dirbama be pertraukų mažiausiai 10 minučių).  

63,5 proc. teigė, kad eina pėsčiomis arba važiuoja dviračiu į darbą, turgų, sodą ar 

prekybos centrą, iš jų 30,8 proc. taip elgiasi septynias dienas per savaitę. Laisvalaikiu 92,3 proc. 

nurodė, kad neužsiima didelio intensyvumo sportu, įvairiais fiziniais pratimais. Tik 5,8 proc. 

intensyviai fiziškai sportuoja tris dienas per savaitę. Vidutinio intensyvumo treniruotėmis laisvalaikiu 

užsiiminėja 28,8 proc.  
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Vertinant įprastai praleidžiamą laiką prie televizoriaus, kompiuterio, skaitant, mezgant, 

nustatyta, kad dauguma praleidžia nuo 2 val iki 5 val. (65,4 proc.). 53,8 proc. respondentų nustatytas 

normalus svoris, kūno masės indeksas, kuris neviršijo 24,99.  

Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad fizinis aktyvumas yra vis dar per mažas, 

nors ne maža dalis į darbą eina pėsčiomis, tačiau laisvalaikiu visai neužsiima aktyvia fizine veikla, be 

to daugumos darbas yra sėdimas nereikalaujantis didelio fizinio intensyvumo. 

 

7.2. Kuprinių svėrimo akcijos 2013 m. rezultatai 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai trečią kartą miesto 

bendrojo lavinimo mokyklose organizavo kuprinių svėrimo akciją. Akcijos tikslas „Ar ne per sunki  

mokinio kuprinė“ buvo išsiaiškinti mokyklinės kuprinės svorį ir jos sąsają su kūno svoriu, kokį  

kuprinės tipą ir nešiojimą būdą renkasi mokiniai, sužinoti bendrą vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių svorį, 

sužinoti mokinio nuomonę dėl kuprinės svorio. Praėjusiais metais kuprinių svėrimo akcija „Ar ne per 

sunki mokinio kuprinė“ buvo skirta  2–6 klasių mokiniams. 

Akcijos metu „Ar ne per sunki mokinio kuprinė“ pasverta 2361 kuprinė, iš jų 1304 

kuprinių svoris buvo mažesnis nei 10 proc. mokinio kūno svorio, sunkias, nuo 10 proc. iki 15 proc. 

mokinio kūno svorio, kuprines turėjo 899 mokiniai, o 158 mokinių kuprinės viršijo mokinio kūno svorį 

daugiau kaip 15 proc. Taip pat nustatyta, kad didžiausia dalis nešiojančių normalaus svorio kuprines 

buvo tarp šeštų klasių mokinių (63,2 proc.). 

Kuprinių svėrimo akcijos metu buvo tikrinama kokio tipo kuprines nešioja mokiniai: su 

vienu diržu, su dviem diržais ar tik su rankena bei ar turi atšvaitą. Didžioji dalis 98,5 proc. mokinių 

renkasi kuprines su dviem diržais, kurios yra tinkamiausios. Tačiau nustatyta, kad tik 55,3 proc. 

mokinių turi atšvaitus prisegtus ant kuprinių. Tikriausiai retas, kuris atšvaito neturi, nes mokyklose ir 

mieste vyksta akcijos, kurių metu yra dovanojami atšvaitai. Tačiau pagrindinė priežastis – atšvaitų 

nenešiojimas, nors atšvaitas tamsiu paros metu gali išgelbėti gyvybę. 

Didžioji dalis 95,6 proc. mokinių savo kuprinę nešioja taisyklingai, t. y. ant abiejų pečių 

ir tik maža dalis 4,3 proc. nešioja ant vienos peties.  

Akcijos metu buvo klausiama mokinių nuomonės apie kuprinės svorį. Dauguma 74,7 

proc. teigė, kad kuprinė nėra sunki, tačiau 9,3 proc. nurodė, kad kuprinė jiems yra per sunki. 

Taigi 2013/2014 m. m. 55,23 proc. moksleivių kuprinės atitiko higienos normų 

reikalavimus, lyginant su 2012/2013 m. m. sumažėjo mokinių dalis nešiojančių normalaus svorio 

kuprines (2012/2013 m. m – 60,3 proc.). Tai gali būti sąlygojama to, kad praėjusiais metais pasirinkta 

tikslesnė tikslinė grupė, 2–6 klasės, būtent pradinių klasių mokinių kuprinės būna sunkesnės nei 

vyresnių klasių mokinių.  

Praėjusiais mokslo metais 38,1 proc. mokinių nešiojo sunkias kuprines ir 6,7 proc. 

mokinių nešiojo per sunkias kuprines. Sunkiausias kuprines nešioja antrokai ir trečiokai. Šių mokinių 

tarpe mažiausiai nešiojančių normalaus svorio kuprines ir daugiausiai nešiojančių sunkias ir 

sveriančias daugiau nei 15 proc. jų kūno masės. 

 

7.3. Alytaus miesto moksleivių 2013 m. patirtų lengvų traumų analizė 

 

Alytaus miesto mokyklose 2013/2014 m. m. rugsėjo mėnesio duomenimis mokėsi 8712 

mokinių, 786 mokiniais mažiau nei 2012/2013 m. m. Per šiuos mokslo metus mokyklų visuomenės 
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sveikatos priežiūros specialistės užfiksavo 1169 moksleivių lengvas traumas, lyginant su 2012/2013 m. 

m. lengvų traumų skaičius buvo panašus. 

2013/2014 m. m. užregistruota 574 lengvos traumos, kurias patyrė mergaitės ir 595 

lengvos traumos, kurias patyrė berniukai.  

Daugiausiai traumų užregistruota gegužės mėn. –17,7 proc. nuo visų mokinių 

susižeidimų. Mažiausiai nelaimingų atsitikimų užregistruota birželio mėnesio, kadangi mokiniai 

praleidžia mažiau laiko mokyklose ir nuo birželio mėnesio antrosios pusės mokiniams prasideda 

vasaros atostogos. 

Dažniausiai mokykloje susižaloja penktokai (17,62 proc.) ir šeštokai (18,56). Rečiausiai 

nuo traumų nukenčia pradinių klasių mokiniai ir vyresniųjų klasių mokiniai – vienuoliktokai ir 

dvyliktokai. Šių klasių mokiniai ramesni, santūresni, atsargesni, todėl susižeidžia rečiau. Pradinių 

klasių (1–4 klasių) mokinių patirtos traumos sudaro 17,71 proc., vyresnių klasių (9–12 klasių) mokinių 

patirtos traumos sudaro  20,96 proc. visų patyrusių traumas. 

2013/2014 m. m. Alytaus miesto mokyklų mokiniai traumas dažniausiai patiria sporto 

salėse, dažniau berniukai nei mergaitės. Didelė dalis mokinių susižalojo koridoriuje ar drabužinėje (28 

pav.) 

 
28 pav. Vietos, kuriose moksleiviai patyria traumas, Alytaus miesto ugdymo įstaigose 2013/2014 

m. m. (abs. sk.). 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenys 

 

Mokinių veikla, įvykus traumai, yra svarbus aspektas analizuojant traumatizmą 

mokyklose bei numatant prevencines priemones, kaip sumažinti susižalojimų skaičių. Daugiausia 

įvyksta traumų kūno kultūros pamokose. Kūno kultūros pamokų metu labai svarbu, kad mokytojas 

atidžiai stebėtų mokinius, nes tuo metu jie daug bėgioja, šokinėja ir užsiima kita panašia veikla, todėl 

dar labai svarbu ir drausmė kūno kultūros pamokų metu. Ne maža dalis mokinių traumas patyria 

eidami, dažniausiai tokiu būdu susižalojo mergaitės.  

Beveik pusė susižeidusių mokinių patiria įvairių kūno dalių sumušimus (45,13 proc.), 

17,92 proc. nukentėjusiųjų traumų padariniais tampa žaizdos ir 17,19 proc. nubrozdinimai. Sausgyslių 

patempimai sudarė 12,04 proc. visų traumų. 2013/2014 m. m. mažiausiai mokiniai patyrė akies, galvos 
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smegenų traumų, išnirimų, suspaudimų ir nudegimų. Pagal traumos lokalizaciją (kūno vieta, kuri buvo 

sužalota) mokiniai daugiausiai patyrė riešo, plaštakos ar pirštų traumas – 39,46 proc. 14,86 proc. 

patyrė blauzdos, čiurnos ir pėdos traumas. Mažiausiai mokiniai susižalojo dantis, ausis, vidaus 

organus, ausis, lupas, nosis ir liemenį 

Traumas patyrusiems mokiniams dažniausiai pakakdavo visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisčių mokykloje suteiktos pirmosios pagalbos. 2013/2014 m. m. visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės 77,90 (2012/2013 m. m. 99,83 proc.) mokinių, kurie susižalojo suteikė pirmąją 

pagalbą. Greitoji medicinos pagalba į mokyklas buvo kviesta 20 kartų – jos prireikė 1,36 proc. 

susižeidusiųjų. 
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IŠVADOS 

1. Demografiniai ir socialiniai rodikliai. Alytuje 2013 m. gyveno 57 281 asmuo, t. y. 

1 234 asmenimis mažiau, negu 2012 m. Lyginant gyventojų skaičių pagal lytį, praėjusiais metais 

Alytaus mieste gyveno 30 966 moterys, tai 539 moterimis mažiau, nei 2012 m. 2013 m. vyrų Alytuje 

gyveno mažiau, nei moterų – 27 010, o 2012 m. 26 315 vyrų.  2013 m. didžiausią Alytaus miesto 

savivaldybės gyventojų dalį pagal amžiaus grupes sudarė 18 – 44 metų asmenys – 31,26 proc. Nedarbo 

lygis Alytaus mieste 2013 m. siekė 14,2 proc. Socialinės rizikos šeimų skaičius per 2009 – 2013 m. 

laikotarpį Alytaus mieste padidėjo nuo 99 iki 125 šeimų. 2013 m. socialinę pašalpą gavo 7923 

asmenys, t. y. 2785 asmenimis daugiau nei 2012 m. 2013 m. Alytaus mieste užregistruota 2448 

nusikalstamos veikos. 2013 m. Alytaus mieste neigiamas neto migracijos rodiklis buvo mažiausias 

visu 2009 –2013 m. laikotarpiu.  

2. Mirtingumo rodikliai. Alytaus miesto gyventojų mirtingumas 2013 m. sumažėjo, 

siekė 10,8/1000 gyv. (Lietuvoje 14,0/1000 gyv.). Alytaus mieste 2013 m. buvo užregistruotos 2 

kūdikių mirtys, t. y. 4,3 mirtys /1000 gyvų gimusių. Mirties priežasčių struktūra Alytaus mieste iš 

esmės nesiskiria nuo Lietuvos mirčių struktūros. 2013 m. Alytuje sumažėjo vyrų mirtingumas, tačiau 

vis dar buvo didesnis už moterų. Daugiausiai mirčių 2013 m. užregistruota dėl kraujotakos sistemos 

ligų (Alytuje – 623,03/100 000 gyv., Lietuvoje – 789,84/100 000), piktybinių navikų (Alytuje – 

197,12/100 000 gyv., Lietuvoje – 266,15/100 000 gyv.), traumų ir kitų išorinių priežasčių (Alytuje – 

91,52/100 000 gyv., Lietuvoje –122,22/100 000 gyv.).  

3. Sveikatos rodikliai. Alytaus mieste bendras suaugusių gyventojų sergamumas 2013 

m. sudarė 2619,91/1000 suaugusiųjų (2012 m. – 1557,96/1000 suaugusiųjų). Vaikų bendras 

sergamumas 2013 m. buvo 3787,08/1000 vaikų (2012 m. – 2331,06/1000 vaikų). Tiek suaugusiųjų, 

tiek vaikų sergamumas buvo didesnis nei šalies. Didžiausios vaikų sveikatos problemos: kvėpavimo 

sistemos ligos, virškinimo sistemos ligos, jungiamojo audinio ligos, akių ligos. Alytaus miesto 

gyventojai 2013 m. dažniausiai sirgo kvėpavimo 631,92/1000 gyv. (2012 m. – 421,4/1000 gyv.), 

kraujotakos 373,26/1000 gyv. (2012 m. – 273,6/1000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto raumenų 

sistemų ligomis 276,16/1000 gyv. (2012 m. – 163,6/1000 gyv.)., akių ligomis 220,7/1000 gyv., o 

traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių padariniai sudarė 158,64/1000 gyv. Alytaus miesto gyventojų 

bendrasis sergamumas šiomis ligomis viršijo Lietuvos vidurkį. 

4. Fizinė aplinka. Daugumai Alytaus miesto gyventojų 2013 m. (97,7 proc.) vanduo 

tiekiamas centralizuotai ir nuotekas pagal teisės aktų reikalavimus tvarko 97,65 proc. gyventojų.  

„Dzūkijos vandenų“ laboratorija 2013 m. atliko 960 mikrobinius ir 867 mėginių toksinius (cheminius) 

ir indikatorinius tyrimus. Žarninių lazdelių (E coli) ir žarninių enterokokų neaptikta nei viename 

mėginyje. Cheminių (toksinių) medžiagų koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių nei viename 

mėginyje. 2013 m. maudymosi sezonu Dailidės ežero vanduo atitiko higienos normos HN 92:2007 

reikalavimai. 

5. Prevencinių programų vykdymas. 2013 m. atrankinės mamografinės patikros dėl 

krūties vėžio prevencinėje programoje dalyvavo 26,09 proc. (2012 m. – 25,35 proc.) iš galėjusių 

dalyvauti moterų. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje iš galėjusių dalyvauti 

dalyvavo 25,51 proc. (2012 m. – 35,84 proc.) moterų, o citologinio tepinėlio paėmimo paslauga 

pasinaudojo 18,11 proc. moterų. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnozės programoje iš galėjusių 

dalyvauti dalyvavo 34,60 proc. (2012 m. – 29,42 proc.). vyrų. Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių 

ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencinių programų priemonių programoje iš galėjusių 

dalyvauti dalyvavo 32,75 proc. (2012 m. – 34,47 proc.). asmenų. Vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje iš galėjusių dalyvauti dalyvavo 45,82 proc. (2012 m. – 52,52 

proc.) vaikų.  

6. Vaikų sveikatos rodikliai. Vaikų profilaktinių patikrinimų duomenys rodo, kad iš 

pasitikrinusių sveikatą 35,3 proc. visiškai sveiki. 2013 metais sutrikimų skaičius, tenkantis 1000 

pasitikrinusių vaikų sumažėjo (2012 m. 864,5, o 2013 m. – 841,38). 2013 m. kvėpavimo sistemos ligos 

sudarė 11,4 proc., o iš jų bronchinė astma ir kitos alerginės ligos – 10,5 proc. virškinimo sistemos ligos 
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sudarė 4,8 proc., skeleto ir raumenų sistemos sutrikimai – 21,8 proc., o endokrininės sistemos ligos, 

mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai – 5,3 proc. 

7. Sveikatos priežiūros sistema. Alytaus mieste 2013 m. dirbo 235 gydytojai. 

Funkcionavo 470 lovų (83,4/10 000 gyv.). 2013 m. apsilankymų pas šeimos gydytojus skaičius 100 

gyventojų buvo 970,34 atvejo. Alytaus miesto ir Alytaus bei Lazdijų rajono gyventojai į greitosios 

medicinos pagalbos (GMP) stotį kreipėsi 18453 kartus (174,5/1000 gyv.). Didžioji GMP suteiktų 

paslaugų dalis atiteko asmenims, kurie kreipėsi dėl ūmių susirgimų. 

 

REKOMENDACIJOS 

Socialiniai gyventojų būklei gerinti: 

 Didinti darbų vietų skaičių, skatinant konkurencingų įmonių kūrimąsi Alytaus mieste.  

 Padidinti mažas pajamas gaunančių asmenų finansavimą. 

 Gerinti darbuotojų darbo sąlygas įmonėse. 

 

Neinfekcinių ligų profilaktikai: 

 Didinti Alytaus miesto vyrų ir moterų informuotumą apie nemokamas valstybės finansuojamas 

prevencijos programas. 

 Skatinti gyventojus reguliariai atlikti cholesterolio ir gliukozės kiekio kraujyje tyrimus, tikrintis 

kraujo spaudimą bei žinoti kūno masės indeksą. 

 Kurti individualias grupes gyventojams, kurie turi problemų su antsvoriu, sudarant 

individualias mitybos ir fizinio aktyvumo programas.   

 Pritaikyti draudimą rūkyti Alytaus miesto mokyklų teritorijose (ypatingai prie mokyklų esančių 

daugiabučių teritorijose).   

 Psichinei, dvasinei sveikatai stiprinti, reikia skatinti psichologinės pagalbos tarnyboms didinti 

sklaidą apie psichologinės pagalbos gavimą, organizuoti užsiėmimus, kuriuose būtų mokoma 

streso valdymo būdų. 

 Vykdant psichoaktyvių medžiagų (alkoholio ir tabako) vartojimo prevenciją būtina skirti 

didesnį dėmesį ne tik šviečiamajai veiklai (seminarų, paskaitų organizavimas, informacinių 

leidinių parengimas), bet ir kitoms veiksmingoms prevencinės veiklos rūšims, ypač toms, kurių 

pagrindu užtikrinamas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumas, laisvalaikis. Organizuoti 

daugiau sporto renginių, jų metu neleisti pardavinėti alkoholinių gėrimų. Uždrausti mieste arba 

riboti darbo laiką naktinių alkoholio parduotuvių 

 

Fizinio aktyvumo skatinimui: 

 Toliau vystyti fiziniam aktyvumui skirtą infrastruktūrą, plėtojant dviračių takus, vaikų žaidimų 

aikšteles, lauko treniruoklių zonas ir pan.  

 Taikyti mokestines lengvatas fizinio aktyvumo veiklą vykdantiems subjektams.  

 

Sergamumui mažinti: 

 Didinti informuotumą ir aktyviau vykdyti vakcinacijas sezoninio gripo vakcina Alytaus mieste.  

 Didinti tėvų informuotumą apie vaiko vystymosi raidą, fiziologinius ypatumus ir žalingą 

aplinkos poveikį vaiko sveikatai. 

 Skatinti, kad darbdaviai suteiktų dirbantiems tėvams laiko vaikų slaugymui, kad vaikai nebūtų 

vedami į ugdymo įstaigas sergantys. 

 Didelį dėmesį skirti vaikų darbo ir poilsio režimui, darbo vietai bei akių ligų profilaktikai, 

mokinių emociniam stabilumui bei dvasinei sveikatai stiprinti. Didesnį finansavimą skirti 

ikimokyklinių įstaigų patalpų sutvarkymui.  
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1 priedas 

 

 
1 pav. Alytus. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3) 
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2 pav. Alytus. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3) 
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3 pav. Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3) 
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4 pav. Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3) 


