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TOP 5

Savižudybės
1085 mirtys

Atsitiktiniai 
apsinuodijimai 

437 mirtys

Nukritimai
378 mirtys

Transporto įvykiai
316 mirčių

Atsitiktiniai 
paskendimai

198 mirtys

Tyčinės

eismo įvykiuose 
patirti sužalojimai
apsinuodijimai
nukritimai
skendimai
nudegimai
apsiplikinimai
uždusimai/
užspringimai
šalčio poveikis
elektros srovės 
poveikis
kvėpavimo 
sutrikdymas
apsinuodijimas 
narkotikais ir kt

savižudybės
nužudymai

Netyčinės

trečioje vietoje

Sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos dėl traumų padarinių 

yra labai didelės:

Europos regione pacientams, kurių patirtos traumos baigiasi mirtimi, gydyti 
kasmet išleidžiama nuo 1 iki 6 milijardų eurų, o išgyvenusiems 

pacientams gydyti apie 80-90 milijardų eurų.

Buityje ir laisvalaikio metu patirtų traumų gydymo išlaidos kasmet 
sudaro 5 proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų.

Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties 
priežasčių, kurias sudaro tyčiniai ir netyčiniai 

sužalojimai, yra  trečioje vietoje  po mirtingumo 
nuo kraujotakos sistemos ligų ir piktybinių navikų.

Amžius

Darbingiausio amžiaus: 20-50 metų.

Lytis

Vyrai  3,2 karto dažniau nei moterys.

Į Lietuvos 
sveikatos 
priežiūros įstaigas 
kasmet kreipiasi 
per  400 tūkst. 

traumas patyrusių 
asmenų.

2013 m.

Dėl išorinių 
priežasčių mirė 

3615 žmonių.

131 žmogus iš 

1000 patyrė 

bent vieną 
traumą ar 
apsinuodijimą.

3,2 karto
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EISMO ĮVYKIAI IR NUKENTĖJUSIEJI JUOSE LIETUVOJE:

3 iš 4 žuvusiųjų yra vyrai Dažniausiai žūsta darbingo amžiaus 
(18 – 64 m.) vyrai 

2013 m. Lietuvos automobilių 
keliuose ir gatvėse įvyko 3417 

įskaitinių eismo įvykių, 
kurių metu:

 eismo dalyvių buvo ,

 žmonės .

F 

F 258 žuvo

4040 sužeista

Dėl neblaivių eismo dalyvių 
Lietuvoje įvyko 

, 

, 

.

F 397 eismo įvykiai

F žuvo 38

F sužeisti 503 asmenys

Lyginant su 2012 m., 2013 m. įskaitinių eismo įvykių skaičius padidėjo  (244 eismo 

įvykiais daugiau), sužeistųjų skaičius padidėjo  (328 sužeistais eismo dalyviais daugiau).

7,69 %
 8,84 %

€

ˇuvo Su˛eista

 Vairuotojai 34% 30%

Keleiviai 20% 32%

Pėstieji 38% 29%

Dviratininkai 7% 8%

Kita 1% 1%
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Informacija parengta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos duomenis

Visų eismo dalyvių atsakomybės jausmas ir tarpusavio pagarba 
kartu su specialistų darbu padėtų sumažinti aukų keliuose skaičių. 

BUKIME ATSAKINGI!BUKIME ATSAKINGI!

2013 metais daugiausia eismo įvykių ir nukentėjusiųjų buvo užregistruota 

VILNIAUS APSKRITYJE, kur įvyko  eismo įvykis, juose buvo 

sužeisti  asmenys, žuvo  eismo dalyviai.

3 avaringiausios Vilniaus miesto gatvės: 

931
1077  64

Laisvės pr., Kalvarijų ir Ukmergės gatvės.
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