
EHLEIS 
Nr. 7 2014

Sveik
 

* Naudojamų m
SILC duomenų k

Kas  y
trukmė

veikos  gy
pirmiausi
tikėtina 

trunkančia  g
(sergamumo 
rodiklis  dalija
etapus,  toki
pridėdamas k

Kaip 
gyvenim

endras 
skirtumą
būklės: 

negalios ir išg
yra  susiję  su 
gyvenimo  be
gyvenimo  be
„Sergamumas

Bendras  svei
nustatyto  m
negalios kreiv

SGT rodiklis p
reikšmės  įvai
yra  nustatom
kasdiene  gy
ligomis.  

Kaip  ly
trukmę

GT nepri
struktūro
skirtingų 

pavyzdžiui:  p
tarp Europos 
SGT  dažniaus
(Sullivan, 197
gauti teisingu
naudojamus 
remiamasi sk

S 

B 

S 

4 

ko gyv

modulių vertimas 
kokybės). 2008 m

yra  sv
ė? 
yvenimo  truk
ai buvo sukurt
gyvenimo  tr
gera  (sergam
didėjimas)  ž

a  žmogaus  gy
u  būdu  prie
kokybės matą. 

matuoj
mo efek
sveikatos  eta
ą  tarp  gyveni
bendras  išgyve
gyvenamumas 
gyvenimo  (plo
e  negalios  (p
e  lėtinių  ligų 
s“). 

ikatos  etapų 
mirtingumo, 
vės, JAV, 1980

priklauso nuo s
riuose šaltiniu
mas  remiant
venimo  veikl

yginti  s
ę? 
klauso nuo po
os,  todėl  rodik

charakteris
pagal  lytį,  soc
šalių (Robine i
siai  skaičiuojam
71). Verta pam
us bei pagrįstus

sveikatos 
aičiuojant SGT

enimo

iki 2008 m. kai ku
m. įvykdyti pakeiti

eiko  g

kmės  (toliau 
tas siekiant nu
ukmė  yra  s
mumo  mažėj
mogaus  sveik
yvenimą  į  tam
e  gyvenimo  k
 
jamas 
ktas? 
pų  modelis  (
mo,  praleisto
enamumas,  iš
be lėtinių ligų
otas po  kreive
plotas  po  kre
trukmėmis  (

modelis  (PSO
numatomo 

0. 

sveikatos sąvo
ose gali skirtis
is  savo  svei
a  bei  serga

sveiko  g

opuliacijos dyd
klį  galima  ties
stikų  populia
cioekonominį 
ir kt., 2003).  
ma  naudojant

minėti, kad lygin
s rezultatus, bū
matavimo  r
T. 

o truk

uriose šalyse neb
mai šiuo metu yr

gyvenim

‐  SGT)    rod
ustatyti, ar ilge
usijusi  su  ilg
imas)  ar  bl
kata.  Taigi,    S
m  tikrus  sveika
kiekybės  rodi

ilgesn

PSO,  1984)  ro
  esant  skirtin
gyvenamumas
. Natūralu, kad
e  „Mirtinguma
ive  „Negalia“
plotas  po  kre

O,  1984):  mot
sergamumo 

kos, tad tikslio
s. Dažniausiai S
katos  vertini
mumu  lėtinė

gyvenim

džio  ir  jos amži
iogiai  lyginti  t
acijos  pogru
statusą,  taip 

t  Sullivan met
nant SGT ir no
ūtina suvienod
odiklius,  kur

kmė Li

buvo optimalus (Ž
ra vertinami.  

mo 

iklis 
esnė 
giau 
loga 
SGT 
atos 
iklio 

nio 

odo 
ngos 
s be 
d tai 
as“), 
“)  ir 
eive 

terų 
ir 

 

os jo 
SGT 
mu, 
ėmis 

mo 

iaus 
tarp 
pių, 
pat 

odą 
orint 
dinti 
riais 

Eur
neg
sav
gyv
Liv
sve
Mo
asp
lyg
ilga
gyv
SG
rem
str

 

Ko

Sys
Kie
pat

vid
SG
įve
vei
apr
Ind
Re
for
rod
m. 
Com
rez

nau
ligo
duo

Nu

Jagg
W.,
the
met
Rob
Eds
Sull
Hea
Wo
the
Agi

A

T

ietuvo

Žr. Eurostat‐ES sv

tsižvelgiant 
nedidelį  sve
Europos  be

ropean Comm
galios (t.y. veik
vo  sveikatos  v
venimo sąlygų
ing Conditions
eikatos  modu
odule  (MEHM
pektus  apima
ginimą tarp šal
alaikių  veiklos
venimo metai
M)buvo  įtrauk
miantis  vertin
ategija). 

Daugiau  inf
irSGTskaičia
galimarastiw

oks šio p
ai  yra  Eu
informacinė
Health  a

stem(EHLEIS)) 
ekviename kon
teikiama:  

Šalies  ir  25
dutinės  tikėtin
M  rodikliai  6
erčiai  apskaičiu
klos  apribojim
ribojimo  rodi
dicator (GALI)) 
ikia  paminėti,
rmuluotė.  Jei  į
dikliai,  kurie  b
Europos  bend
mmunity Hous
zultatais; 

Valstybės  gyv
udoti papildom
omis ir savo sv
omenimis).  

uorodos 

ger C., Gillies C., 
 Robine  J.‐M.,  E
  25  countries  of
ta‐regression ana
bine J.‐M., Jagger
s. Determining he
livan  D.F.  A  sin
alth Reports 1971
orld Health Organ
elderly: Report o
ing. Geneva: WHO

A

T

oje 

veikų gyvenimo m

į tai, Europos
eikos  gyvenim
endrijos  sveik
unity Health In
klos apribojimo
vertinimo  rezu
statistiką (ang

s (SILC)) buvo įt
ulis  (angl.  M
M)),  susidedan
nčių  klausim
ių*.  Be to, 200
s  apribojimų 
  (angl. Health
ktas  į  struktūr
nami  ES  stra

formacijos api
avimąbeipaaišk
www.eurohex

pranešim
ropos  sveika
s  sistemos  (a
nd  Life 

Lietuvai 
nkrečiaiEuropo

5  Europos  są
os  gyvenimo 
65  m.  amžiau
uoti  remiantis 
mą  (dar  žino
iklio  (angl.  G
rezultatais (20
  kad  2008  m
įmanoma,  yra
uvo  apskaičiu
drijos  namų  ū
sehold Panel (E

ventojų  SGT  r
mi sveikatos m
veikatos vertini

Moscone F., Cam
HLEIS  Team.  Ine
f  the  European 
alysis. The Lancet
r C., Mathers C.D
ealth expectancies
gle  index  of  mo
1;86:347‐354. 
nization.The uses
of a WHO Scientif
O, 1984 (Technica

metų darbo grupė

s Sąjunga nusp
mo  trukmės  ro
katos  rodiklių 
ndicators (ECH
o), lėtinių ligų 
ultatus.  Dėl  to
gl. Statistics o
trauktas Minim

Minimum  Euro
tis  iš  3  pag
ų,  siekiant  p
04 m. gyvenim
rodiklis  (pava
hy  Life Years 
rinių  rodiklių  s
ateginiai  tiksl

ie MESM, Euro
kinimą 
x.eu. 

mo turin
atos  irgyveni
angl.  Joint  Act
Expectancy 
parengtas 

os  šaliai skirta

ąjungos  valsty
trukmės  (tol
us  gyventojam
SILC  klausimo

omo  kaip  Be
Global  Activi
005‐2011 met
m.  buvo  pake
a  pateikiami  a
oti  remiantis 
ūkio  tyrimo  (a
ECHP)) klausim

rodiklis,  kuriam
matai‐ sergamu
imas (remiant

mbois E., Van Oye
equalities  in heal
Union  in  2005: 
t. 2008;372(9656
D., Crimmins E.M
es. Chichester UK:
ortality  and  mo

s of epidemiology
ific Group on the 
al Report Series 7

ės pareiškimą dėl

prendė įtraukti
diklių  rinkinį  į
sąrašą  (angl.

HI)), pateikiant
sergamumo ir
o  į  Pajamų  ir
on  Income and
malus Europos
opean  Health
rindinių  šiuos
pagerinti  SGT
mo trukmės be
adintas  Sveiki
(HLY)),  toliau‐
sąrašą,  kuriais
ai  (Lisabonos

oposapžvalgas

nys? 
imo  trukmės
tion  European

Information
pranešimas.

me pranešime

ybių  (ES  25)
iau‐  VGT)  bei
ms.  Pastarieji
o  apie  ilgalaikį
ndros  veiklos
ity  Limitation
tų duomenys).
eista  klausimo
nkstesni  SGM
1995    –  2001
ngl.  European

mo dėl negalios

m  apskaičiuoti
umas lėtinėmis
is 2011m. SILC

en H., Nusselder 
thy  life  years  in 
a  cross‐national 
6) 2124‐2131  
M., Suzman R.M., 
: Wiley, 2003. 
orbidity.  HSMHA 

y  in the study of 
Epidemiology of 
706). 

l 

i 
į 
. 
t 
r 
r 
d 
s 
h 
s 
T 
e 
i 
‐ 
s 
s 

s 

s 
n 
n 
. 
e 

) 
i 
i 
į 
s 
n 
. 
o 
M 
1 
n 
s 

i 
s 
C 

f
f



 

 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT) ir sveiko gyvenimo metai (SGM) 65m. amžiuje 
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES15 ir ES25) remiantis ECHP (1995‐2001) ir SILC (2005‐2011) 

 

 
 
 

Pagrindiniai aspektai: 

Lietuvoje  2001–2011m.  65m.  amžiaus  moterų  gyvenimo  trukmė  pailgėjo  1,3m.,  vyrų  –  0,5m.  Abiejų  lyčių 
gyvenimo trukmė 1995 – 2001m. laikotarpiu buvo mažesnė už ES15 vidurkį, o po 2011m. išliko mažesnė už ES25 
vidurkį,  kai  Lietuvos  vyrų  VGT  atsiliko  4,0  m.,  moterų–2,2m.  (ES25  vidurkis  –  18,0  m.  vyrams  bei  21,4  m. 
moterims). 

Kadangi  Lietuva  į Europos Sąjungą  įstojo 2004m., SGM  rodiklio nebuvo galima apskaičiuoti 1995 – 2001 metų 
laikotarpiui. 
 
Naudojant SILC duomenis, 2005 metais naujai apskaičiuoti SGM rodikliai rodo, kad 2011 m. 65 m. amžiaus vyrai ir 
moterys gali tikėtis praleisti, atitinkamai, 44% ir 35% likusio gyvenimo be ilgalaikių veiklos apribojimų (žmonėms 
savarankiškai vertinant savo sveikatos būklę). 2011 m. apskaičiuotas vyrų SGM rodiklis nuo ES25 vidurkio atsiliko 
2,5 m., moterų – 1,9 m. (vyrų ir moterų ES25 vidurkiai: 8,8 m. ir 8,6 m., atitinkamai). Moterų SGM trukmė 2010 – 
2011 m.  išliko stabili, vyrų – šiek tiek sumažėjo. Verta paminėti, kad Lietuvoje du kartus – 2006 m.  ir 2007 m. ‐ 
buvo pakeista GALI klausimo formuluotė.  

 
 



65  m.  amžiaus  žmonių  vidutinė  tikėtina  gyvenimo  ir  sveiko  gyvenimo  trukmės,  remiantis 
aktyvumo apribojimu,  lėtinių  ligų  sergamumu  ir  savo  sveikatos vertinimu  Lietuvoje  (sveikatos 
duomenys iš 2011SILC) 
 
 
Tikėtina gyvenimo trukmė 65 m. amžiaus grupėje ir 
tikėtina trukmė metais: 
  Be veiklos apribojimo 
  Su vidutiniu veiklos apribojimu 
  Su sunkiu veiklos apribojimu 
 
 
Tikėtina gyvenimo trukmė 65 m. amžiaus grupėje ir 
tikėtina trukmė metais: 
  Nesergant lėtinėmis ligomis 
  Sergant lėtinėmis ligomis 
 
Tikėtina gyvenimo trukmė 65 m. amžiaus grupėje ir 
tikėtina trukmė metais: 
  Labai gerai ar gerai vertinant savo sveikatą 
  Vidutiniškai vertinant savo sveikatą 
  Blogai ar labai blogai vertinant savo sveikatą 
 

 
 

 

Pagrindiniai aspektai: 

2011m. 65 m. amžiaus moterų VGT buvo 19,2 m., vyrų – 14,0m. 

RemiantisSILC,2011 m.65 m.  amžiaus moterys  praleido6,7 m.(35%  jų  likusio  gyvenimo)  beveiklosapribojimų, 
atitinkančių  SGM,  7,7  m.  (40%)  –  su  vidutinio  sunkumo  veiklosapribojimuir4,7  m.  (25%)  –  su 
sunkiuveiklosapribojimu.* 

To  paties  amžiausvyrai  praleido6,1m.(44%  jų  likusio  gyvenimo)  bejokių  veiklosapribojimų,  5,4m.  (39%),  su 
vidutinio sunkumo veiklosribojimu ir2,5 m.(18%) su sunkiu veiklosapribojimu.* 

Nors moterys, palyginti su vyrais, ilgesnį laiką gyveno be negalios, tačiau jos didesnę gyvenimo dalį praleido esant 
sveikatos sutrikimams ir tikėtina, kad pastarieji sutrikimai buvo sunkaus pobūdžio. 

Nugyventų metų skaičius gerai vertinant savo sveikatą  ir nesergant  lėtinėmis  ligomis buvo panašus tarp vyrų  ir 
moterų. 

Pateikti rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai, nes į skaičiavimus neįtraukti 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys, 
kurie gyvena slaugos ar panašaus pobūdžio namuose. Tokių gyventojų skaičius svyruoja nuo 1204 (Danijoje) iki 10 
419 (Italijoje), o Lietuvoje 2011m. duomenimis siekia apie 3 000 (1725 moterys bei 1174 vyrai). 

*Dėl apvalinimo metų suma gali nesutapti su VGT 

 

 

Sveiko gyvenimo trukmės publikacijos ir ataskaitos Lietuvoje 
 Jagger C., Gillies C., Mascone F., Cambois E., Van Oyen 

H.,  Nusselder  W.J.,  Robine  J.‐M.,  EHLEIS  team. 

Inequalitiesinhealthylifeyearsinthe  25  countriesofthe 

European  Unionin  2005:  a  cross‐national  meta‐

regressionanalysis.  TheLancet.  2008;  372(9656):2124‐

2131. 

 Jagger  C.,  Robine  J.‐M.,  Van  Oyen  H.,  Cambois  E. 

Lifeexpectancywithchronicmorbidity.  In:  European 

Commission,  editor. Majorandchronicdiseases  ‐  report 

2007.  Luxembourg:  European  Communities;  2008.  p. 

291‐304. 

 

 Kalédiené R., Petrauskiené J. Healthy life  

expectancy  ‐  an  important  indicator  for  health  policy 
development  in  Lithuania.  Medicina  (Kaunas).  2004; 
40(6):582‐588. 

 Petrauskienė  J.,  Ambrozaitienė  D.,  Kalėdienė  R., 

Starkuvienė  S.  Assessment  of  disability‐free  life 

expectancy  in  Lithuania.  Medicina  (Kaunas).  2010; 
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Europos sveikatos ir gyvenimo trukmės informacinė sistema – EHLEIS ‐ tinklapis: http://www.eurohex.eu 
Koordinatoriai : Robine Jean Marie, Projekto vadovas / Leila Oumeddour, Vyriausiasis tyrimų vadovas : +33 (0)1 56 06 22 54 

Kontaktai: Nadezda Lipunova, Institute of Hygiene, nadezda.lipunova@hi.lt 
 

65  m.  amžiaus  žmonių  vidutinė  tikėtina  gyvenimo  ir  sveiko  gyvenimo  trukmės,  remiantis 
aktyvumo apribojimu, lėtinių ligų sergamumu ir savo sveikatos vertinimu 27 ES šalyse pagal lytį 
(sveikatos duomenys iš 2011SILC) 
 
 
Tikėtina gyvenimo trukmė 65 m. amžiaus grupėje ir 
tikėtina trukmė metais: 
  Be veiklos apribojimo 
  Su vidutiniu veiklos apribojimu 
  Su sunkiu veiklos apribojimu 
 
 
Tikėtina gyvenimo trukmė 65 m. amžiaus grupėje ir 
tikėtina trukmė metais: 
  Nesergant lėtinėmis ligomis 
  Sergant lėtinėmis ligomis 
 
 
Tikėtina gyvenimo trukmė 65 m. amžiaus grupėje ir 
tikėtina trukmė metais: 
  Labai gerai ar gerai vertinant savo sveikatą 
  Vidutiniškai vertinant savo sveikatą 
  Blogai ar labai blogai vertinant savo sveikatą 
 

 

Pagrindiniaiaspektai 

2011 metais27 ES šalių VGT vidurkis 65 m. amžiaus žmonių grupėje siekė 21,3 m. moterims ir 7,8 m. – vyrams. 
Remiantis 2011 m.  SILC duomenimis, 65 m. amžiaus moterys dar 8,6  (40%  likusios gyvenimo  trukmės) metus 
praleido be jokių veiklos apribojimų (atitinka sveikų gyvenimo metų (SGM) rodiklį), 7,7 metus (36%) su vidutinio 
sunkumo veiklos apribojimais ir 5,0 metus (24%) esant sunkiems veiklos apribojimams.  
To paties amžiaus vyrai praleido tokį patį laiką metais be jokių veiklos apribojimų kaip ir moterys (8,6 metus arba 
48% likusios gyvenimo trukmės). 5,9 m. (33%) buvo praleisti su vidutinio sunkumo veiklos apribojimais ir 3,3 m. 
(19%) buvo praleisti esant sunkiems veiklos apribojimams.  
Be to, moterys gali tikėtis daugiau metų praleistibe  lėtinių  ligų, o vyrai –   gyventi daugiau metų gerai vertinant 
savo sveikatos būklę. 
Apibendrinant  duomenis, moterų  VGTyra  3,5 m.  ilgesnė  už  vyrų,  bet moterys  didesnę  likusio  gyvenimo  dalį 
praleido esant sveikatos sutrikimams ir tikėtina, kad pastarieji sutrikimai buvo sunkaus pobūdžio.  

 
Apie EHLEIS projektą 

EHLEIS projektas (Europos sveikatos  ir gyvenimo trukmės  informacinės sistemos)  ir EurOhex ( www.eurohex.eu ) yra 
finansuojami 11  valstybių narių, Europos Komisijos, GD  SANCO  ir dviejų Prancūzijos  institucijų:  Sveikatos  apsaugos 
ministerijos  ir Nacionalinio autonomijos solidarumo fondo  (CNSA). Bendradarbiaujančios šalys  ir  institucijos: Austrija 
(Statistik Austrija, Vienos Austrijos mokslų akademijos demografijos  institutas, Europos socialinės gerovės centras)  , 
Belgija  (Mokslinis visuomenės sveikatos  institutas  ‐  ISP‐ WIV  ),Čekijos Respublika(Sveikatos  informacijos  institutas  ir 
Čekijos  Respublikos  statistika  ‐  UZIS  CR),  Danija  (Danijos  nacionalinė  sveikatos  taryba  ‐  BPV;  Darbo  judėjimo 
ekonomikos taryba ‐ AE; Pietų Danijos universitetas ‐ VSI ; Kopenhagos universitetas ‐ UCPH), Prancūzija (Nacionalinis 
sveikatos  ir medicinos tyrimų  institutas  ‐  INSERM; Nacionalinis demografijos  institutas  ‐  INED, regioninis onkologijos 
tyrimų centras ‐ CRLC; Monpeljė universitetas ‐ UM2 ), Vokietija (RobertKoch  institutas ‐ RKI ; Rostoko demografinių 
pokyčių  centras  ‐  UROS),  Graikijos  (Graikijos  statistikos  institucija  ‐  ELSTAT  ),  Italijos  (La  Sapienza  universitetas  ‐ 
DSSEAD ), Nyderlandų Karalystė  ("Erasmus" medicinos centras  ‐ EMS  ; Nacionalinis visuomenės sveikatos  ir aplinkos 
institutas ‐ RIVM ; Statistikos biuras ‐ CBS), Švedija (Nacionalinė sveikatos ir gerovės taryba ‐ SoS / NBHW) ir Jungtinė 
Karalystė (Nacionalinis statistikos biuras ‐ ONS; Niukastlio universitetas ‐ UNEW ). JA: EHLEIS ir EurOhex siekia sukurti 
pagrindinę bazę koordinuotai gyvenimo ir sveikatos trukmės rodiklių analizei, interpretavimui ir platinimui, pridedant 
tikėtinos  gyvenimo  kokybės  rodiklį  prie  Europos  populiacijos  tikėtino  gyvenimo  trukmės  rodiklio.Smulkesnę 
informaciją apie EHLEIS projektą galite  rasti  šiuose  internetiniuose puslapiuose: www.eurohex.euirwww.healthylife‐
years.eu 
 

Padėka 

Nadežda Lipunova (Higienos institutas, Sveikatos informacijos centras) prisidėjo prie pranešimo rengimo ir vertimo.  
 
 


