
Sveikatos priežiūros pajamos ir išlaidos 
 
2017 M. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS PADIDĖJO 6 PROC. 

Einamosios sveikatos priežiūros išlaidos 2017 m. sudarė 2,7 mlrd. EUR ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 
142 mln. EUR, arba 5,5 proc., remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos 
departamentas. Vieno šalies gyventojo sveikatos priežiūrai 2017 m. vidutiniškai buvo išleista 960,2 EUR, tai 
63 EUR (7 proc.) daugiau nei 2016 m. ir 125,8 EUR (15,1 proc.) daugiau nei 2015 m. 

2017 m. einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų lyginamoji dalis sudarė 6,4 proc. (2016 m. – 6,6 proc.) 
bendrojo vidaus produkto. 

Daugiau nei trečdalis (34,7 proc., arba 943,6 mln. EUR) sveikatos priežiūros išlaidų teko ligoninėms. Šios 
išlaidos, palyginti su 2016 m., padidėjo 40,4 mln. EUR, arba 4,5 proc. Mažmeninės prekybos įmonėms ir 
kitiems medicinos prekių tiekėjams (vaistinėms, optikoms ir kt.) teko 28,7 proc. (779,7 mln. EUR) einamųjų 
išlaidų ir, palyginti su 2016 m., jos padidėjo 1,3 proc. Ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigoms teko 
631 mln. EUR, arba 23,2 proc. sveikatos priežiūros išlaidų. Tai 77,6 mln. EUR, arba 14 proc. daugiau nei 
2016 m. 

Sveikatos priežiūros išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūroje 2017 m., pusė (50,4 proc., arba 
1,4 mlrd. EUR) einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų teko gydymo paslaugoms, 29,1 proc. (790,2 mln. 
EUR) – medicinos prekėms (vaistams, regos, klausos, ortopedinėms prekėms ir pan.). Palyginti su 2016 m., 
labiausiai išaugo išlaidos reabilitacijai (18,3 proc., arba 12,2 mln. EUR) ir pagalbinėms paslaugoms 
(17,1 proc., arba 22,2 mln. EUR). 

Didžiąją dalį (66,7 proc.) einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų sudarė valdžios sektoriaus (įskaitant 
privalomąjį sveikatos draudimą) išlaidos, namų ūkių tiesioginiai mokėjimai, kaip ir 2016 m., sudarė 
32,4 proc., kitų sveikatos priežiūros finansavimo programų – 0,9 proc. 

Svarbiausias sveikatos priežiūros finansavimo šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo įmokos, 2017 m. 
jos sudarė 41 proc. visų sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamų. Kitos vidaus pajamos (iš namų 
ūkių, bendrovių ir pelno nesiekiančių institucijų) sudarė 33 proc., 25 proc. pajamų buvo pervedimai iš 
valdžios sektoriaus vidaus pajamų. 

Išlaidų sveikatos priežiūros prekėms ir paslaugoms struktūra 2017 m.* 
Procentais 

 

 
* Išankstiniai duomenys. 



Sveikatos priežiūros išlaidų statistiniai rodikliai parengti vadovaujantis 2011 m. Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Pasaulio sveikatos 
organizacijos sveikatos sąskaitų sistemos metodika. 

Sąvokos 

Einamosios sveikatos priežiūros išlaidos – rezidentų galutinio vartojimo išlaidos sveikatos priežiūros 
prekėms ir paslaugoms. 

Sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamos – įvairių rūšių sandoriais atliekamas lėšų, skirtų 
sveikatos priežiūrai, surinkimas. 

 


