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Pranešimas spaudai 

Naujojo tyrimo „Consumer Heart Index“ duomenimis 
Lietuvai tenka 25-oji vieta 

 
2008 m. liepos 3 d., Briuselis 

Šiandien Briuselyje pristačius pirmojo Europos sveikatos priežiūros paslaugų tyrimo 

širdies ligų srityje (angl. Euro Consumer Heart Index) duomenis paaiškėjo, kad Lietuva 

užima 25 vietą iš 29. Pirmauja 836 taškus surinkęs Liuksemburgas, po jo eina 

Prancūzija, Norvegija ir Šveicarija. 

Atliekant tyrimą „Heart Index“, buvo lyginamos Europos sveikatos priežiūros sistemos 

vartotojų požiūriu. Įvertinus į penkias kategorijas suskirstytus 28 našumo rodiklius, 

Lietuvai skirta 517 taškų iš 1000 galimų. 

„Reikia išspręsti dar daug problemų, kad Lietuvoje būtų galima atlikti šiuolaikines procedūras ir 

pasiekti labai gerų rezultatų. Tikimės, kad teikiant paskatas pirminės sveikatos priežiūros 

gydytojams bus galima gerinti širdies ligų prevenciją“, – teigia tyrimo „Heart Index“ mokslinių 

tyrimų direktorius dr. Arne Björnbergas. 

 

Kaip būtų galima gerinti padėtį Lietuvoje? 

„Išmintingiausia sveikatos priežiūros išteklius investuoti į Lietuvoje menkai vykdomą širdies ligų 

prevenciją. Geresnių rezultatų būtų galima pasiekti prevencinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, būtų 

galima matuoti gyventojų kraujospūdį, įvesti draudimą rūkyti ir teikti pagalbą norintiems mesti 

rūkyti asmenims. Būtų galima skirti išteklių investicijoms į geresnes procedūras. Be to, 

specialistai savo laiškų kopijas galėtų siųsti savo pacientams, tai būtų veiksmingas būdas su jais 

bendrauti“, – analizuodamas tyrimo „Heart Index“ išvadas Lietuvai teigė tyrimų ir informacijos 

organizacijos „Health Consumer Powerhouse“ pirmininkas Johanas Hjertqvistas. 

  

Apie tyrimą „Heart Index“ 

Tyrime „Euro Consumer Heart Index“ vertinamos penkios vartotojams svarbiausios Europos 

širdies ir kraujagyslių sveikatos priežiūros sistemos sritys: informacija, vartotojų teisės ir 

pasirinkimas, prieiga, prevencija, procedūros ir rezultatai. Tyrimą „Heart Index“ sudaro viešųjų 

statistikų ir nepriklausomų tyrimų duomenys. Jį atlieka tyrimų ir informacijos organizacija „Health 

Consumer Powerhouse“. Šis tyrimas, kaip ir visi kiti organizacijos „Health Consumer Powerhouse“ 

atlikti tyrimai, pagrįstas vartotojo požiūriu. „Heart Index“ atliktas naudojantis farmacijos įmonės 

„Pfizer Inc.“ skirta neribota dotacija. 

 

Daugiau informacijos apie aiškinamąjį pranešimą pateikta internete adresu 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

 

Daugiau informacijos apie organizaciją „Health Consumer Powerhouse“ rasite internete adresu 

www.healthpowerhouse.com 

Organizacijos „Health Consumer Powerhouse“ atstovė Kajsa Wilhelmsson, tel. +32 (0)496-23 55 30. 
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