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Prastas Lietuvos ”pasirodymas” Europos Sąjungos 
Sveikatos apsaugos tyrime 

 
 
2006-ųjų metų Europos Sveikatos apsaugos rodikliai skelbia, kad Lietuva turėtų 
dar daug nuveikti sveikatos apsaugos srityje, kad atitiktų pacientų lūkesčius. 
 
Kasmet atliekamas Europos Sąjungos sveikatos apsaugos tyrimas (Euro Health Consumer Index)  
teigia, kad Lietuvos Sveikatos apsaugos sistema turėtų būti patobulinta. Atlikus tyrima, kuriame 
dalyvauja 26 Europs šalys paaiškėjo, kad Lietuva turėtų smarkiai pasistengti, kad atitiktų sveikatos 
apsaugos vartotojų lūkesčius. 2006-ųjų metų tyrimo duomenimis Prancūzija yra pasiekusi geriausių 
rezultatų sveikatos apsaugos srityje. Nedaug nuo jos atsilieka 2005 metų nugalėtoja Olandija, taip pat 
Vokietija ir Švedija. Šiais metais Lietuva pirmą kartą dalyvavo šiame tyrime. Naujieji Europos 
sąjungos Sveikatos apsaugos vartotojų tyrimo rezultatai buvo paskelbti šiandien, Briuselyje. Įvertinę 
šiuos duomenis sveikatos apsaugos vartotojai gali nuspręsti ko reikalauti iš savo vyriausybių.  
 
Vertinant 28 kriterijus, suskirstytus į penkias kategorijas, Lietuva surinko 340 taskų iš 750 galimų. 
Nepaisant to, kai kurie Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos rodikliai, pavyzdžiui, pacientų teisės ir jų 
informacija, medicininės kortelės įrašų prieinamumas ir galimybė sužinoti objektyvią diagnozę, buvo 
palyginti neblogai įvertinti. Tačiau gydymas ir vaistai ligoniams yra sunkiai prieinami, o gydymo 
rezultatai nepatenkinami. Dažnai dėl to kaltinamas nepakankamas finansavimas, nors įvertinus kitus 
kriterijus, taip pat naudotus šių metų tyrime, paaiškėjo, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistema nėra 
blogiausiai finansuojama. 
 
Europos sveikatos apsaugos tyrimo (Euro Health Consumer Index)  vadovas Daktaras Arne Björnberg, 
teigia, kad kol kas Lietuvos sveikatos apsaugos sistema yra nuodugniai keičiama ir tikisi, kad 2007-
aisiais Lietuvai pavyks pasiekti užsibrėžtų tikslų bei geresnių rezultatų. Daktaras A.Bjornberg taip pat 
pažymėjo, kad turint galvoje palyginus mažą finansavimą, Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos lygis 
yra patenkinamas. Tačiau, kaip rodo mūsų kaimynės Estijos pavyzdys, ne vien tik pinigai sąlygoja 
gerus rezultatus.  
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Kas turėtų būti pakeista Lietuvoje? 
 
Tyrimą atlikusi ir už pacientų teises kovojanti tyrimų grupė (Health Consumer Power house) pataria 
vyriausybėms kaip tobulinti sveikatos apsaugą, kad pacientai įgytų daugiau teisių ir sveikatos apsaugos 
sistema būtų pagerinta. Jų konkretūs pasiūlymai Lietuvai yra tokie:  
· Įvesti draudimą, kuris nereikalautų iš paciento, nukentėjusio dėl medikų aplaidumo, įrodyti 
pastarųjų kaltės 
· Visus vaikus privalomai skiepyti nuo poliomielito 
· Visuomenė turėtų būti išsamiau informuojama apie sveikatos apsaugos sistemos veiklą  
 
 
Visuomenė raginama imtis veiksmų 
 
Nuo šiol visi Europos Sąjungos sveikatos apsaugos vartotojai gali iš internetinio puslapio 
www.healthpowerhouse.com išsiųsti savo šalies Sveikatos apsaugos ministerijai žinutę su patarimais 
kas turėtų būti pakeista šioje srityje. Pirmą kartą visos Europos Sąjungos mastu sveikatos apsaugos 
vartotojai kviečiami aktyviai dalyvauti kampanijoje, kurios tikslas tobulinti ES šalių sveikatos 
apsaugos sistemas, kad jos kuo idealiau atitiktų pacientų poreikius.  
 
 
Trumpai apie tyrima 
 
Europos Sveikatos apsaugos vartotojų tyrimas yra atliekamas kiekvienais metais ir lygina ES šalių 
sveikatos apsaugos sistemas pagal penkis pagrindinius, aktualiausius pacientams, vertinimo kriterijus: 
pacientų teises ir jų informaciją, gydymo rezultatus, sistemos palankumą pacientui ir medikamentų 
prieinamumą. Pirmą kartą tyrimas buvo atliktas 2005-aisiais, tačiau tik pusėje ES šalių, ir Lietuva dar 
nebuvo įtraukta. Šiais metais tyrime dalyvavo daugiau šalių ir joms buvo taikoma daugiau kriterijų. 
Sveiktos apsaugos sistemos tyrimą, kuris atliekamas naudojant šalies statistiką, vykdo Briuselyje 
įsikūrusi tyrimų ir informacijos organizacija, Sveikatos Apsaugos Vartotojų Grupė (Health Consumer 
Power house), ginanti pacientų teises.  
 
Daugiau apie Europos Sveikatos Apsaugos Vartotojų Grupę (Euro Health Consumer Powerhouse) rasit 
jų internetiniame puslapyje:  www.healthpowerhouse.com 
 
Arba arba skambinkit direktorei: Kajsa Wilhelmsson + 32 (0) 496 23 55 30. 


