
 

Lietuva užima geresn  viet  ES šali  sveikatos prieži ros sistem  
vertinime 
 
(2012 m. geguž s 15 d., Briuselis) 
 
Briuselyje esan iame Europos Parlamente pristatytame 2012 m. Europos sveikatos 
paslaug   indekso tyrime (EHCI) konstatuojama, kad Lietuvos prieži ros sistemoje yra 
teigiam  poky . Palyginimas rodo, kad Nyderlandai surinko 872 balus iš 1000 galim , o po j  
rikiavosi Danija (822), Islandija (799), Liuksemburgas (791) ir Belgija (783). Lietuva surinko 585 
balus ir iš 29 vietos (2009 m.) pakilo  26 viet . Šiuo metu Lietuva d l viet  konkuruoja su 
Portugalija ir Lenkija. EHCI nuo 2005 m. skelbia Švedijoje sisteigusi ekspert  grup  Health 
Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Kaip patobulinti Lietuvos sveikatos prieži ros sistem  ? 
 
- Dr. Arne Björnberg, HCP vykdomasis direktorius ir EHCI vadovas, nurod , kad reikia tur ti omenyje, 
jog Lietuva prad jo kilti iš itin žemos pozicijos ir b  neteisinga reikalauti greito sveikatos prieži ros 
sistemos veikimo pager jimo. 
  
- Lietuva toliau veiksmingai tobulino pacient  teises ir pagerino tai, kad sveikatos prieži ros 
paslaugos b  prieinamos laiku. prastiniai rodikliai, tokie kaip naujagimi  išgyvenamumas ir 
skiepijimas buvo teigiami, bet gydymo rezultatai kol kas yra prasti. Dr. Björnberg užbaig  sakydamas, 
kad galb t pras iausia situacija yra vaist  tr kumo srityje, kur lygis yra žemiausias Europoje. 
 
Bendrai pa mus, pad tis ger ja, bet pasteb ta ir sp jam  ženkl  
EHCI atsispindi nuolatin  Europos sveikatos prieži ros sistem  pažanga, kadangi rezultatai ir 
bendros s lygos ger ja. Su ekonomikos nuosmukio padariniais susij  pavojaus signalai kol kas yra 
šiek tiek perd ti. Dešimtme ius vyko kalbos apie biudžeto mažinim  ir kokyb s sumaž jim , nors iš 
ties  reik jo pasirinkti priešing  keli . Ta iau indekse nurodomos trys skirtingos sritys, kurios 
sunkme iu kelia itin didel  nerim , t.y.: 
 
- labiausiai sunkme io paliestose šalyse tendencija ilgiau delsti d l brangiai kainuojan  operacij  
 
- už daugel  gydymo paslaug  dažniau mokama iš kišen s 
 
- nepager jusi ar net pablog jusi situacija, susijusi su galimybe gauti nauj  vaist  r ši . 
 
Nepaisant ekonomin s situacijos, Europa lieka hospitalin s infekcijos zona. Iš 34 tirt  šali  kas 
antroje EHCI skelbia pavojaus signal  d l infekcij  rizikos. 
 
- P. Johan Hjertqvist, HCP jas ir direktorius, teigia, kad ES iniciatyva uždrausti antibiotik  
pardavim  be recepto pagerint  šiuos rodiklius. Tai reikšt , kad pacient  saugos srityje b  daugiau 
laim ta nei daugumoje kit  ES vykdom  veiklos sri ! 
 



 
 
Informacija apie sveikatos paslaug  indeks  
EHCI tapo Europos sveikatos prieži ros paslaug  vertinimo standartu. 2012 m. 34 Europos šali  
sveikatos prieži ros sistemos buvo vertintos pagal 42 rodiklius, apiman ius 5 sveikatos paslaug  
vartotojams itin svarbias sritis, t.y.: pacient  teis s ir informacija, laukimo laikas norint gauti gydym , 
gydymo rezultatai, prevencija, teikiamos sveikatos prieži ros paslaugos ir j  prieinamumas bei 
farmacijos produktai. Tyrimas atliekamas naudojant šali  statistik , pacient  apklaus  rezultatus ir 
EHCI steigusios Švedijoje sik rusios ekspert  grup sHealth Consumer Powerhouse atlikt  
nepriklausom  tyrim  rezultatus. 
 
2012 m. EHCI tiesiogin mis subsidijomis par  Europos farmacijos pramon s ir asociacij  
federacija (EFPIA - the European Federation of Pharmaceutical Industry), Pfizer Inc, Novartis SA ir 
Medicover SA. 
  
Daugiau informacijos ir aiškinam  ataskait  rasite: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Nor dami gauti informacijos apie EHCI, kreipkit s  Dr. Arne Björnberg: 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com   +46 705 84 84 51. 
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