PAKRUOJO R. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLö 2012 M.
Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis (HISIC) Pakruojo r. 2012 m.
mir÷ 395 asmenys, iš jų 193 vyrai ir 202 moterys. Daugiausiai mirusiųjų buvo d÷l kraujotakos
sistemos ligų – 228, iš jų 80 vyrų ir 148 moterys, tai yra pagrindin÷ mirčių priežastis Lietuvoje.
Antroje vietoje pagal mirusių skaičių yra piktybiniai augliai, 2012 m. d÷l jų mir÷ 80 Pakruojo
r. gyventojų, iš jų 54 vyrai ir 26 moterys.
Trečioje vietoje pagal dažniausiai tampančių mirčių priežastimi yra išorin÷s priežastys, d÷l jų
rajonas neteko 30 gyventojų, 26 vyrų ir 4 moterų. D÷l išorinių priežasčių vyrų mir÷ 6,5 karto
daugiau palyginti su moterimis. Mirtingumas d÷l tyčinių susižalojimų viena opiausių Lietuvoje
problemų, kadangi tai yra viena pagrindin÷ išorinių mirčių priežastis, 2012 m. rajone iš gyvenimo
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ir parazitin÷mis ligomis 2012 m. sirgo 878 asmenys, palyginti
su 2011 m. - 88 sergančiais asmenimis mažiau.
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savo noru pasitrauk÷ 13 asmenų, 11 vyrų ir 2 moterys.
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Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis,

užregistruota 1947 traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių
priežasčių padariniai, o tai sudar÷ 8517,1 atvejus šimtui tūkst.
gyventojų, palyginus su Lietuvos vidurkiu 1243,8 atvejais
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pav. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių
priežasčių padariniai, sergamumas 100 tūkst.
gyventojų 2012 m.

mažiau .

Didžiausias sergamumas traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padariniais
tenkantis 100 tūkst. gyventojų užregistruotas Joniškio r. palyginti su Lietuva, Šia
Šiaulių apskr., bei
Pakruojo r. (3 pav.). Pakruojo rajone 2012 m. sergamumas išorinių prie
priežasčių
žasčių padariniais buvo
didžiausias d÷l kojų, pečių lanko ir rankos lūžimų, bei galvos sužalojimų (4 pav.).
Sergančiųjų skaičius (1932) virškinimo sistemos ligomis 2012 m. Pakruojo rr. išaugo
palyginti su 2011 m. 194 atvejais. Sergamumas virškinimo sistemoss ligomis Pakruojo r. kasmet
did÷ja ir nuo 2008 m. išaugo 1015,54 atvejais 100 tūkst. gyventojų (5 pav.).
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apsilankiusiųjų vaikų buvo nustatyti reg÷jimo sutrikimai,
bei nenormali laikysena (6 pav.).
Daugiausiai 58,1 proc. vaikų 2012 m. neįgalumas
nustatytas d÷l psichikos ir elgesio sutrikimų, 2011 m. taip
pat daugiausiai 41,2 proc. neįgalumas buvo nustatytas d÷l
psichikos ir elgesio sutrikimų palyginti su visais
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