SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ RODIKLIO KOKYBĖS APRAŠAS
Statistinio rodiklio pavadinimas apibrėžimas, periodiškumas
Sveikatos priežiūros išlaidos – vietos vienetų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų galutinio vartojimo
išlaidų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (įstaigų, kurių pagrindinė veikla yra sveikatos priežiūra)
bendrojo kapitalo formavimo išlaidų suma. Periodiškumas – metinis.
Rodiklį rengė Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyrius.
Statistinių duomenų šaltiniai
Rodikliui skaičiuoti naudojami administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenys.
Taikomi metodai
Rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Sveikatos
sąskaitų
sistemos
metodika
(A
System
of
Health
Accounts,
OECD,
2000,
http://www.oecd.org/dataoecd/41/4/1841456.pdf ).
Atitiktis ES teisės aktų reikalavimams
Rodiklis rengiamas vadovaujantis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L
354, p. 70).
Paskirtis ir vartotojai
Skaičiavimo rezultatai reikalingi:
o politiniams sprendimams priimti ir jų vertinimams pagrįsti;
o šalies sveikatos apsaugos sistemos išsivystymo lygiui vertinti;
o tarptautiniams palyginimams;
o sveikatos priežiūros išlaidų prognozėms skaičiuoti.
Pagrindiniai duomenų vartotojai: Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Komisija, Pasaulio
sveikatos organizacija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
Palyginamumas
Sveikatos priežiūros išlaidų duomenų eilutė palyginama nuo 2004 m.
Skelbiamų rezultatų vieta
Rodiklis skelbiamas Rodiklių duomenų bazėje, skyriuje Gyventojai ir socialinė statistika. Duomenys,
pateikti Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijai ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai,
skelbiami šių institucijų duomenų bazėse pagal jų nustatytą grafiką.
Rodiklis skelbiamas pagal sveikatos priežiūros funkcijas, paslaugų teikėjų rūšis ir finansuotojus (1 ženklo
lygmuo pagal Tarptautines sveikatos sąskaitų sistemos Sveikatos priežiūros funkcijų (ICHA-HC), Sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų (ICHA-HP) ir Sveikatos priežiūros finansuotojų (ICHA-HF) klasifikacijas.
Savalaikiškumas
Rodiklis skelbiamas Oficialiosios statistikos darbų programoje nurodytais terminais.
Punktualumas
Statistinė informacija (t metų išankstiniai duomenys ir t-1 metų galutiniai duomenys) pirmą kartą skelbiama
ne vėliau kaip 12 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
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2011 m.

Punktualumas (paskelbimo data)
2012-12-20

Pasiteirauti:
Sigita Mačiuikienė
Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4714
El. p. sigita.maciuikiene@stat.gov.lt
Parengė
Sigita Mačiuikienė
2013-01-17

