
Joniškio rajono gyventojų mirčių priežastys nesikeičia  

 

Joniškio rajone 2013 m. mirė 417 žmonių, t.y. 15 asmenų mažiau nei 2012 m.  

Joniškio rajono gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išliek nepakitusi. Trys 

pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties  

priežastys 2013 metais sudarė 85,37 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų 

mirė daugiau nei pusė, t.y. 57,3 proc., piktybinių navikų – 19,7 proc., o nuo išorinių mirties 

priežasčių – 8,4 proc. visų mirusiųjų, - skelbia Higienos instituto Mirties priežasčių registras. 

2013 m. iš 100 000 gyventojų mirė 1695,3 (2012 m. – 1711,8/100 000 gyventojų). 

2013 m. Joniškio rajone mirė 214 vyrų, 13 vyrų daugiau nei 2012 m. Vyrų 

mirtingumo rodiklis 2013 m. 1867,5/100 000 vyrų (2012 m. – 1713,1/100 000 vyrų). Daugiausiai 

(43,9 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų. 

Nuo piktybinių navikų 2013 metais Joniškio rajone mirė 59 vyrai, t.y. 27,6 proc. visų 

mirusių vyrų.  

13,1 proc. visų 2013 m. mirusiųjų vyrų žuvo dėl išorinių mirties priežasčių. Iš 28 vyrų  

67,9 proc. mirė nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių), 21,4 proc. nuo nelaimingų atsitikimų 

(apima atsitiktinius paskendimus, šalčio poveikį, atsitiktinius apsinuodijimus, pasikėsinimus 

nužudyti). Nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3,8 karto daugiau vyrų negu moterų.  

Ketvirtoje vietoje vyrų mirties priežasčių struktūroje yra virškinimo sistemos ligos. 

2013 metais nuo jų mirė 14 vyrų, t. y. 6,5 proc. visų mirusių vyrų. 

2013 m .Joniškio rajone mirė 203 moterys, palyginus su 2012 m. – 28 moterimis 

mažiau. Moterų mirtingumo rodiklis 2013 m. buvo 1545,0/100 000 moterų (2012 m. – 1710,6/100 

000 moterų). Daugiausiai moterų (71,4 proc.) mirė nuo kraujotakos sistemos ligų.  

Nuo piktybinių navikų 2013 m. mirė 23 moterys ir sudarė 11,3 proc. visų mirusių 

moterų.  

Nuo išorinių mirties priežasčių 2013 m. mirė 7 moterys ir sudarė 3,5 proc. visų 

mirusių moterų. Moterų mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių rodiklis 2013 m. (53,3/100 000 

moterų) palyginus su 2012 m. (74,1/100 000 moterų) sumažėjo 28,1 proc. 
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