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Dvi pagrindinės sveikatos statistikos įstaigos: 

• Lietuvos statistikos departamentas (LSD) 

      

• Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

(HI SIC) 

             

 

 

 



Atsakomybė (I): 

• Lietuvos statistikos departamentas: 

– Demografinė statistika (gyventojai, gimstamumas, 

mirtingumas, migracija, santuokos, ištuokos); 

– Gyventojų sveikatos tyrimai (HIS 2005, 2014); 

– Sveikatos sąskaitų sistema (SHA); 

– Socio-ekonominiai rodikliai (nedarbas, infliacija, BVP); 

– Socialiniai rodikliai (skurdo lygis, socialinių pašalpų 

gavėjai, gyvenantys globos namuose, dirbantys 

neįgalieji, šeimos ūkių pajamos ir išlaidos, jų 

struktūra); 

– Alkoholio ir tabako suvartojimas; 

– Gyventojų išsilavinimas; 

– Gyventojų būsto charakteristikos. 



Atsakomybė (II): 
 

• Higienos instituto Sveikatos informacijos centras: 

– Sveikatos įstaigų metinės statistinės sveikatos ataskaitos 

(kasmetinis ištisinis tyrimas): sveikatos priežiūros ištekliai 

(stacionaro lovos, personalas), kai kurie veiklos rodikliai; 

– Administracinė duomenų bazė – Privalomojo sveikatos 

draudimo informacinė sistema SVEIDRA (nuo 2001 m.); 

– Mirties atvejų ir jų priežasčių registras (LSD – iki 2010 m., 

HI SIC nuo 2010 m.); 

– Gimimų medicininių įrašų informacinė sistema (nuo 1993 

m.); 

– Profesinių ligų registras (nuo 2005 m.); 

– Kraujo donorų registras (nuo 2012 m.); 

– Traumų ir nelaimingų atsitikimų informacinė sistema (nuo 

2015-09-01). 



• Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras   

 Užkrečiamųjų ligų registracijos sistema 

• VU ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių 

ligų ir tuberkuliozės ligoninė   

    Tuberkuliozės registras 

• Nacionalinis vėžio institutas  

 Vėžio registras 

• Valstybinis psichikos sveikatos centras  

Psichikos ir elgesio sutrikimo registracijos sistema 

• Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM  

Farmacininkų ir vaistinių skaičius, vaistų suvartojimas 

Atsakomybė (III): 



• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie 

SADM: 

– Neįgalumas. 

• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba: 

– Laikinas nedarbingumas. 

 

• Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: 

– Suaugusiųjų Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas (kas 

2 metai), 

– Moksleivių gyvensenos tyrimas (kas 4 metai). 

Atsakomybė (IV): 
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Demografinė statistika 

Lietuvos statistikos departamentas 

 

• Gyventojų skaičiaus problema: 

Gyventojų skaičius – nustatomas remiantis paskutinio visuotinio gyventojų 

ir būstų surašymo bei Gyventojų registro centrinės bazės duomenimis 

   - nuolatinio gyventojo apibrėžimas (1 metų gyvenimas toje teritorijoje), 

   - nedeklaruojama migracija tiek tarptautinė, tiek vidinė, 

   - klaidos Gyventojų registre, 

   - gyventojų skaičiaus atgalinis perskaičiavimas (10 metų) po 

      Visuotinių gyventojų ir būstų surašymų; 

 

• Gimusiųjų skaičiaus problema: 

Gimusiųjų skaičius – Lietuvoje gimę kūdikiai, kurių tėvai (ar bent vienas iš 

jų) yra Lietuvos nuolatiniai gyventojai arba nėra žinomi; užsienio valstybėse 

gyvus gimusius kūdikius, kurių motinos yra nuolatinės Lietuvos gyventojos 

ir kūdikių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje (nuo 2013 m.) 

 

   

    Daugelio sveikatos rodiklių vardiklio problema. 



Socio-ekonominė statistika 

Lietuvos statistikos departamentas: 

Sveikatos sąskaitų sistema (SHA) 

Socio-ekonominiai rodikliai  

 

 - daugelis rodiklių yra tik šalies mastu, ne savivaldybių 

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM: 

Neįgalumas. 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba: 

Laikinas nedarbingumas 

 

 - nėra priėjimo prie smulkių duomenų (pagal susirgimus, 

                amžių, lytį) 

 - dažnai tik apibendrinti šalies duomenys 
   

  



Gyventojų sveikatos tyrimai  

Lietuvos statistikos departamentas: 

Gyventojų sveikatos tyrimas – 2005 

Europinis Gyventojų sveikatos tyrimas (EHIS) – 2014 m. 8000 

respondentų, toliau kas 5 m. 
           

 - privalomas ES tyrimas 

 - tik šalies mastu, ne savivaldybių lygiu 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: 

Suaugusiųjų Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas (kas 2 metai), 

Moksleivių gyvensenos tyrimas (kas 4 metai). 
 

  - tik šalies mastu, ne savivaldybių lygiu 

 - nežinoma ateitis, neaiškus finansavimas   

 

Bendros problemos:        subjektyvumas 

   neaišku, kiek sąžiningi atsakymai 

   žmonių nenoras dalyvauti 

   finansinės problemos dėl didesnės imties 



Sveikatos įstaigų metinės ataskaitos (I) 
 

Higienos institutas 

Sveikatos įstaigų metinės suvestinės sveikatos statistikos ataskaitos 

(kasmetinis ištisinis tyrimas). Mažinamos esant galimybei skaičiuoti 

duomenis iš informacinių sistemų. 

Problemos: 

• Klaidos formose: neįrašytos reikšmės, blogos sumos; 

• Kai kurie skaičiai rašomi „iš lubų“, nes neesant informacinių 

sistemų juos teisingai suskaičiuoti yra sunku; 

• Blogas privačių įstaigų atsiskaitymas:  

 - nėra vieningos informacijos apie įmones (net tikslus 

               įmonių skaičius yra problema); labai daug neveikiančių 

               įmonių, neaiškūs įmonių adresai, 

 - atsiskaitymų dalis 60-80 proc.,  

 - labai bloga formų pildymo kokybė;  

• Atsainus respondentų ir jų organizacijų (pvz., Odontologų rūmai) 

požiūris į statistiką; 

• Statistika priderinama prie mokesčių slėpimo; 

• Kai kurių apibrėžimų nebuvimas; 

• Informacinių sistemų nebuvimas (bent jau ne visiems duomenims). 



Sveikatos įstaigų metinės ataskaitos (II) 

Probleminiai duomenys: 

Forma Nr.1 

• Kūdikių maitinimas krūtimi, 

• Ilgalaikis ligonių stebėjimas, 

• Nėščiųjų apskaita, 

• Tyrimų ir procedūrų skaičius (nėra aiškių tyrimų apibrėžimų, specialistai 

nesusitaria tarpusavyje); 

Forma Nr.3 

• Klaidos personalo ataskaitoje: painiojami pagrindiniai ir nepagrindiniai 

darbuotojai ir jų etatai,  

• Neužpildoma specialistų pagal amžių ir lytį lentelė, 

• Duomenis galima būtų skaičiuoti iš SVEIDROS  posistemės METAS, bet 

posistemė užpildyta tik licencijavimo duomenimis, ir tik labai nepilnai 

apie specialistų darbo vietas, 

• Privačios sveikatos priežiūros įstaigos nepildo užimtų etatų skaičiaus; 

Forma Nr. 17. Abortų struktūra leidžia įtarti, kad abortų apskaita nėra pilna 

(tačiau nėra ir tragiška). 

Forma Nr. 34. Kas turi pildyti šią formą? Kuo sanatorija skiriasi nuo ligoninės? 

Kas yra ligonis, kas yra poilsiautojas? Labai blogas pildymas, ypač privačių 

sanatorijų. 

Forma Nr. 27. Pilnai nepradėjus naudoti informacinių sistemų, didžioji dalis 

duomenų skaičiuojami rankomis, kas blogina jų kokybę. Rengiama nauja forma. 



Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras 

Higienos institutas 

• Sukurta teisinė bazė Registrui įsteigti, sukurti ir tvarkyti. 

• Valstybės Registras veiklą pradėjo 2010 m. sausio 1 d. 

• Registro duomenų bazėje pradėtos kaupti dauginės mirties 

priežastys (t.y. koduojami visi susirgimai). 

• Sukurtos galimybės atlikti pagilintą mirties priežasčių analizę. 

• Ateityje: 

 - pasirengimas automatiniam mirties priežasčių kodavimui; 

 - elektroninis medicininis mirties liudijimas (e.sveikata). 

 

Problemos: 

• Prastas mirties priežasčių ir kitų asmens ligų įrašymas 

medicininiame mirties liudijime, 

• Atsainus gydytojų požiūris į mirties priežastis ir jų statistiką, 

• Studentai medikai nemokomi pildyti mirties liudijimo. 



VU ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių ligų ir 

tuberkuliozės ligoninė   

 

Įteisintas. Pagrįstas pranešimais apie kiekvieną ligos atvejį. Dėl 

palyginti mažo atvejų bei šią ligą gydančių specialistų skaičiaus, 

apskaita yra pakankamai gera. Duomenys teikiami tarptautinėms 

duomenų bazėms. 

 

Problemos: 

•  Mažėja specialistų, ne visuose rajonuose jie yra, 

•  Problema – sergančiųjų nesikreipimas gydytis, 

•  Tuberkuliozės nustatymas po mirties, 

•  Neteisingas tuberkuliozės nurodymas mirties liudijimuose, 

•  Problemos dėl kompiuterizacijos.  

Tuberkuliozės registras 



Vėžio registras 

Nacionalinis vėžio institutas  

 

Pagrįstas pranešimais apie kiekvieną ligos atvejį, kompiuterizuotas. 

Egzistuoja daugiau kaip 25 metus, labai gerai dirbantis, naudojantis 

mirties priežasčių duomenis, turintis patyrusį personalą, 

bendradarbiaujantis su mokslininkais, teikiantis sergamumo ir ligotumo 

rodiklius. Duomenys teikiami tarptautinėms duomenų bazėms. 

 

Problemos: 

• Išlaikoma instituto lėšomis (o turėtų būti – Valstybės biudžeto 

lėšomis), 

• Juridiškai neįteisintas, įteisinimo problemos ir dėl pavaldumo 

Švietimo ir mokslo ministerijai, 

• Asmens duomenų gavimo problema (kai kurios įstaigos nuo 2013 m. 

nebeteikia duomenų). 

 

     Vyksta įteisinimo darbai 



Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras   

 

Pagrįsta pranešimais apie kiekvieną ligos atvejį. Seniai egzistuojanti. 

Duomenys teikiami tarptautinėms duomenų bazėms. 

 

Probelma: 

• Ne kompiuterizuota(?),  

• Galėtų būti ryšys su SVEIDRA, 

• Ligų registravimas pagrįstas tik gydytojų sąžiningumu, didelė 

neužregistravimo tikimybė (ypač „lengvesnių“ ligų), 

• Ypatingai problematiškas yra ūmių viršutinių kvėpavimo ligų ir gripo, 

lytiškai plintančių ligų registravimas, 

• Ligas registruoja daugelis gydytojų, sunku juos apmokyti, kontroliuoti, 

• Ką praneša privatūs gydytojai? 

• Registruojami tik tam tikros ligos (pagal sąrašą), ne visi ligos atvejai 

(pvz., tik ūminės). 

 

Užkrečiamųjų ligų registracijos sistema 



Valstybinis psichikos sveikatos centras 

 

Pagrįsta pranešimais apie kiekvieną ligos atvejį. Seniai egzistuojanti. 

 

Problemos: 

• Ligų registravimas pagrįstas tik gydytojų sąžiningumu, didelė 

neužregistravimo tikimybė (ypač „lengvesnių“ ligų), 

• Ligas registruoja ne tik psichiatrai, bet ir šeimos gydytojai, 

• Ligas registruoja daugelis gydytojų, sunku juos apmokyti, 

kontroliuoti, 

• Ką praneša privatūs gydytojai? 

• Sistema nejungiama su mirties liudijimais, t.y. neeliminuojami 

mirusieji. Todėl ligotumo rodiklio kokybė abejotina, 

• Neįteisinta juridiškai, asmens duomenų naudojimo problema. 

 

Ar galima šią sistemą naudoti kaip oficialų statistikos 

duomenų šaltinį? 

Psichikos ir elgesio sutrikimo registracijos sistema 



Valstybinė ligonių kasa  

nuasmeninta SVEIDROS kopija teikiama Higienos institutui 

 

Sukurta sveikatos draudimo ir sveikatos statistikos poreikiams 

tenkinti, personalizuota duomenų bazė. 

Administracinis statistinių duomenų šaltinis. 

 

Privalumai: 

•  Patikslinta sveikatos statistika (kai kurių klaidų, dubliavimo 
eliminavimas, statistika pagal gyvenamąją vietą ir pan.); 

•  Ambulatorinio ir stacionarinio sergamumo statistika individo lygyje 
pagal amžių, lytį, diagnozę, gyvenamąją vietovę; 

•  Detali ambulatorinės ir stacionarinės veiklos analizė; 

•  Sąsajos tarp įvairių sveikatos priežiūros grandžių, gydymo 
tęstinumo analizė; 

•  Tam tikri profilaktikos programų, sveikatos mokymo efektyvumo 
aspektai; 

•  Tiesioginis ryšys su gyventojų ir kai kuriais kitais registrais. 

Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema 

SVEIDRA: 



Kokia statistinė informacija renkama per SVEIDRĄ 

–  Pacientų prisirašymas prie pirminės sveikatos priežiūros (PRAP); 

–  Ambulatorinė pagalba (APAP): 

      Apsilankymai, 

 Kai kurie tyrimai ir diagnostinės procedūros, 

 Kai kurios intervencijos (nuo 2013-07) 

 Visos užregistruotos diagnozės; 

       Ambulatoriniai priėmimo skyriaus ligoniai: nuo 2013-07 visos 

              užregistruotos diagnozės; 

–  Stacionaro ligoniai (SPAP); 

Pagrindinė klinikinė diagnozė, 

Kitos ligos ir komplikacijos (nuo 2011-06), 

 Chirurginės operacijos ir kai kurios kitos intervencijos, procedūros, 

         tyrimai (nuo 2011-06 pagal ACHI), 

–  Medicininis reabilitacinis gydymas (SPAP, APAP); 

–  Kompensuojamieji vaistai (KVP); 

–  Licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos ir specialistai (METAS). 

 

                      



SVEIDRA apima: 

100 proc. gyventojų 

 

apie 99 proc. stacionaro ligonių 

 

apie 100 proc. pirminio lygio apsilankymų pas 

gydytojus 

 

apie 90 proc. apsilankymų pas gydytojus 

specialistus 

 

apie 40-50? proc. apsilankymų pas odontologus 



Kokia statistinė informacija nerenkama SVEIDROJE 

–  Resursai (personalas ir stacionaro lovos); 

–  Stacionaro lovų veiklos rodikliai; 

–  Kai kurie tyrimai ir procedūros; 

–  Specifinė informacija (abortai, nėštumas, 

 priklausomybės ligos, greitoji medicinos pagalba); 

–  Įstaigų (ypač privačių), neturinčių sutarčių su TLK, 

 statistika; 

–  Nepilna mokamų paslaugų statistika; 

–  Nepilna vaistų pardavimo statistika. 

 



SVEIDROS duomenų problemos 

– Sąvokų problema: skirtingas tų pačių sąvokų 

    aiškinimas sveikatos statistikoje ir sveikatos draudime; 

–  Nepilnai įvedamos informacijos problema: 

    paslaugos apmokamos ne ligonių kasų ir pan.; 

–  Nepilnai užpildyta informacija: asmens kodas, 

    gyvenamoji vieta ir pan.; 

–  Elementarių klaidų loginės kontrolės nebuvimas; 

–  Nepakankamai struktūrizuoti SVEIDROS klasifikatoriai:  

 paslaugų, įstaigų. 

–  Bendravimo su Valstybine ligonių kasa problemos. 

 

 

 Statistinės informacijos iškraipymas dėl apmokėjimo 

sistemos įtakos 



Sergamumo statistika iš SVEIDROS: 

Asmenys Ligos 

Sergamumas asmeninis (incidence 

by person) – tai asmenų, kuriems 

metų bėgyje užregistruota nauja liga 

(ūmi arba pirmą kartą gyvenime 

užregistruotą lėtinė, +), skaičius 

Sergamumas epizodais (incidence by 

epizode) – tai naujų ligų/epizodų 

(ūmių arba pirmą kartą gyvenime 

užregistruotų lėtinių, +), užregistruotų 

metų bėgyje, skaičius 

Ligotumas metų bėgyje (period 

prevalence) – tai asmenų, kuriems 

metų bėgyje užregistruota liga (+, -, 

visos stacionarinės), skaičius 

Ligotumas metų bėgyje (period 

prevalence) – tai visų žinomų ligos 

atvejų (+, -, visos stacionarinės) 

užregistruotų metų bėgyje skaičius 

Ligotumas metų pabaigoje (point 

prevalence) – tai asmenų, gyvų 

metų pabaigoje ir kuriems metų 

bėgyje užregistruota liga (+, -, visos 

stacionarinės), skaičius. 

Ligotumas metų pabaigoje (point 

prevalence) – tai visų žinomų ligos 

atvejų (+, -, visos stacionarinės) 

užregistruotų metų bėgyje, kai 

asmuo yra gyvas metų pabaigoje, 

skaičius.  

Sergamumas, ligotumas Užregistruotų naujų/visų ligų 

skaičius 



Sergamumo statistika iš SVEIDROS, pavyzdys: 

Asmenys Ligos 

• Sergamumas (incidence by 

person)  

          155 129 

• Ligotumas metų bėgyje 

(period prevalence by 

person) 

          708 159 

• Ligotumas metų pabaigoje 

(point prevalence) 

           ?  

• Sergamumas (incidence by 

epizode) 

              179 495  

• Ligotumas metų bėgyje (period 

prevalence) 

           1 048 594 

 

• Ligotumas metų pabaigoje (point 

prevalence) 

             ?  

Sergamumas, ligotumas Užregistruotų naujų/visų ligų 

skaičius 

Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) 



SVEIDROS sergamumo duomenų skaičiavimas 

  

SVEIDROJE yra užregistruotas sveikatos priežiūros įstaigose 

sergamumas (diagnosis-specific morbidity), bet ne populiacinis 

sergamumas (populational morbidity)! 

 

Sergamumo duomenų problemos: 

 Liga gali būti užregistruota, tik jei pacientas atvyksta pas gydytoją, 

 Teisinga diagnostika, 

 Teisingas kodavimas, 

 Teisingas duomenų įvedimas, 

 Ligų diagnozavimo ir registravimo tradicijos, 

 Apmokėjimo sistemos įtaka ligų diagnozavimui ir registravimui. 

  

Sergamumo lygis labai priklauso nuo registravimo pilnumo ir 

visapusiškumo! 

Nuo 2011-06 stacionaruose pildomos lydinčios ligos ir komplikacijos. 

Nuo 2013-07 pildomos patikslintos diagnozės priėmimo skubios 

pagalbos skyrių ambulatoriniams ligoniams.  

 



Sergamumo operacinis apibrėžimas (I) 

Teorinis rodiklio apibrėžimas yra nepakankamas jo suskaičiavimui iš 

SVEIDROS, būtinas operacinis apibrėžimas (skaičiavimo metodika, 

algoritmas)  
 

Sergamumo operacinis apibrėžimas: 

– imami tik identifikuoti asmenys; 

– gyvenamoji vieta ir vietovė imama iš kortelės 025/a-LK arba 066/a-

LK, jei ten nėra  - imama iš prirašymo duomenų; 

– amžius skaičiuojamas metų pabaigai (mirusiam asmeniui - mirties 

datai); 

– tam tikrų negalimų diagnozių kontrolė: vyrams moteriškų ir atv., 

suaugusiems P diagnozių – keičiama į R69 (nepatikslintos 

sergamumo priežastys) arba visai neskaičiuojama; 

– „+“ ir „-“ žymėjimo kontrolė: naudojamas ties konkrečia liga metų 

bėgyje pažymėtas pirmas ženklas, į kitus nekreipiamas dėmesys; 

– liga laikoma besidubliuojančia, jei sutampa pirmi trys kodo ženklai; 

– skaičiuojant ligas: besidubliuojanti liga skaičiuojama tik vieną kartą; 

– skaičiuojant sergančius asmenis pagal ligų grupes: nesvarbu kiek ligų 

turi asmuo iš duoto ligų intervalo, asmuo skaičiuojamas tik vieną 

kartą. 



Sergamumo operacinis apibrėžimas (II) 

Problemos: 

– Ar visada ligos kodo trijų ženklų lygyje liga ta pati?  

– Amžiaus skaičiavimo momentas (metų pradžia, vidurys, galas, mirtis?) 

– Nuolatiniai / nenuolatiniai Lietuvos gyventojai 

– Kaip stacionaro diagnozėmis parašyti „+“? 

– Kokį ligotumą skaičiuojame lėtinėms ligoms:  
 vienų metų ligotumą (tik tais metais registruotos ligos);  

 kelių metų ligotumą (tikrinam per kelis metus, ar liga buvo bent kartą 

registruota);  

 gyvenimo ligotumą (tikrinam per visą asmens gyvenimą, ar liga buvo bent kartą 

registruota)?  

– Gal liga turi būti bent kelis kartus registruota, kad būtų „tikra“? 

– Kaip patikrinti „+“ žymėjimo teisingumą lėtinei ligai? Kiek metų atgal 

reikia tikrinti? 

– Sergamumo epizodais skaičiavimas ūmioms ligoms: reikia skaičiuoti 

atvejus (epizodus), ne asmenis. Kaip patikrinti, ar teisingai žymimas 

„+“? Pagal galimą epizodo trukmę. O kokia gali būti ūmaus epizodo 

trukmė? Kiekvienai ligai skirtinga. Kokios ligos yra ūmios? Kaip 

nustatyti jų epizodo trukmes? 
 

 



•  Požiūris į statistiką: respondentų, vartotojų, valstybės 

institucijų; 

•  Statistinio raštingumo problema: nemokame pildyti 

elementarių lentelių; 

•  Asmens duomenų naudojimo teisinės problemos; 

•  Duomenų bazių ir registrų jungimo problemos; 

•  Problemos su naujų informacinių sistemų (e-sveikata) 

kūrimu. 

Bendros sveikatos statistikos problemos: 



•  Sveikatos statistika sprendžia ne gyvybės ir mirties 

klausimus, o nacionalinės sveikatos politikos krypčių 

klausimus, todėl 100 proc. patikimumas nėra būtinas; 

• Kuo tikslesnės statistikos norime, tuo daugiau pinigų tam 

turime skirti; 

•  Atskiri sveikatos statistikos duomenys yra daugiau patikimi, 

kiti – mažiau. Į tai būtina atsižvelgti priimant sprendimus; 

•   Kuo mažesnis atvejų skaičius, tuo mažiau patikima yra 

statistika; 

•   Daugumoje atvejų rodiklių tendencijos yra pakankamai 

patikimos. 

Kiek patikima yra sveikatos statistika? 



Pagrindinės pastabos apie statistikos naudojimą: 

• Statistiškai nepatikimi rodikliai:  

– jei gyventojų skaičius mažiau už 100 000,  

– reti atvejai (pvz. kūdikių mirtingumas, sergamumas kai kuriomis 

ligomis (AIDS,...)); 

• Lyginti galima tik panašias teritorijas (miestų 

savivaldybės/rajonų savivaldybės, priemiestiniai rajonai); 

• Negalima lyginti tik dviejų vienetų ir daryti iš to išvadas; 

• Tendencijas galima nustatyti tik iš daugelio metų (ne 2-3 

metų) duomenų; 

• Daugiau kalbėti apie tai, ko yra daug, bet ne apie tai, ko 

yra mažai; 

• Statistika paprastai neapima sergamumo/mirtingumo 

priežasčių!  

• Vienos sergamumo/mirtingumo priežasties nėra! 



Higienos institutas  www.hi.lt: 
   

• Leidiniai http://www.hi.lt/sveikatos-statistikos-leidiniai-2.html: 

     - „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“, 

     - „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse“, 

     - „Lietuvos sveikatos statistika“, 

     - „Mirties priežastys“, „Mirties priežastys savivaldybėse“, 

•  Sveikatos rodiklių sistema (SRS) http://sic.hi.lt/html/srs.htm; 

•  Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas 

 http://sic.hi.lt/html/fondas.htm; 

•  Metinių sveikatos statistikos ataskaitų suvestinės 

 http://sic.hi.lt/spec_info/met_ata.php; 

• Statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemonė pagal 

pasirinktus parametrus http://www.hi.lt/lt/paieskos_priemone.html; 

• Sveikatos statistikos duomenų portalas http://stat.hi.lt 
 

•  Duomenų skelbimo kalendorius  

http://www.hi.lt/statistiniu-duomenu-skelbimo-kalendorius.html. 

Sveikatos statistikos rodiklių skelbimas (I): 

NAUJAS!!! 
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• Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt;  

                Oficialiosios statistikos portalas http://osp.stat.gov.lt/ 

• Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba www.vvkt.lt; 

• Užkrečiamų ligų ir AIDS centras www.ulac.lt; 

• Lietuvos kelių policijos tarnyba http://www.lkpt.lt/lt/statistika/index.php; 

• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba www.ndnt.lt; 

 

• Pasaulio sveikatos organizacija, Europos biuras www.euro.who.int: 

    Health For All duomenų bazė, mirtingumo duomenų bazė,  

    stacionaro ligonių duomenų bazė; 

• Eurostato duomenų portalas: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

• Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros duomenų bazė (OECD): 

http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT 

     

Sveikatos statistikos rodiklių skelbimas (II): 

NAUJAS!!! 
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Statistika nėra tikrumas,  

statistika yra tikimybė 

 

 
Ačiū už dėmesį! 

rita.gaidelyte@hi.lt 
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