
Pavadinimas Kodas

Fizinių asmenų, kuriems ši įstaiga 
yra  pagrindinė darbovietė, skaičius 

metų pabaigoje
Užimtų etatų skaičius metų 

pabaigoje

iš viso

iš jų
sveikatos 
mokslo, 

mokymo,  
administravimo 

įstaigose

Iš viso
iš jų

ambulatorinėje 
grandyje

A B 1 2 3 4

Įstaigų, įmonių, organizacijų vyriausieji 
vadovai iš viso,  
      iš jų:

1 1 0 1 0

gydytojai 1.1

odontologai 1.2

vaistininkai 1.3

slaugytojai 1.4

Įstaigų, įmonių, organizacijų vadovų 
pavaduotojai iš viso,  
       iš jų:

2

gydytojai 2.1

odontologai 2.2

vaistininkai 2.3

slaugytojai 2.4

Gydytojai iš viso, 
        iš jų:

3 0 0 0 0

šeimos gydytojai 3.1

vidaus ligų gydytojai 3.2

1 stulpelyje pateikiamas fizinių asmenų, kuriems ši įstaiga yra pagrindinė darbovietė, skaičius metų pabaigoje. Pagrindine darboviete 
laikoma įstaiga, kurioje asmuo dirba didžiausiu krūviu. Jei keliose darbovietėse yra dirbama vienodu krūviu, pagrindine laikoma ta 
darbovietė, kurioje įsidarbinta anksčiausiai.

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro
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Ataskaitą pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 
Ataskaita kiekvienais metais iki vasario 10 d. pateikiama Higienos 
institutui adresu Didžioji g. 22, 01128 Vilnius arba elektroniniu paštu 
ataskaitos@hi.lt.
Statistinis formuliaras skelbiamas interneto svetainėje www.hi.lt.

http://www.hi.lt/


gydytojai kardiologai 3.3

gydytojai vaikų kardiologai 3.4

gydytojai endokrinologai 3.5

gydytojai vaikų endokrinologai 3.6

gydytojai pulmonologai 3.7

gydytojai vaikų pulmonologai 3.8

gydytojai nefrologai 3.9

gydytojai vaikų nefrologai 3.10

gydytojai hematologai 3.11

gydytojai vaikų hematologai 3.12

gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai 3.13

gydytojai vaikų alergologai 3.14

gydytojai gastroenterologai 3.15

gydytojai vaikų gastroenterologai 3.16

gydytojai reumatologai 3.17

gydytojai vaikų reumatologai 3.18

klinikinės toksikologijos gydytojai 3.19

darbo medicinos gydytojai 3.20

gydytojai geriatrai 3.21

vaikų intensyviosios terapijos gydytojai 3.22

klinikinės fiziologijos gydytojai 3.23

gydytojai homeopatai 3.24

vaikų ligų gydytojai (pediatrai) 3.25

socialinės pediatrijos gydytojai 3.26

gydytojai neonatologai 3.27

gydytojai neurologai 3.28

gydytojai vaikų neurologai 3.29

gydytojai dietologai 3.30

infekcinių ligų gydytojai 3.31

vaikų infekcinių ligų gydytojai 3.32

gydytojai dermatovenerologai 3.33

gydytojai transfuziologai 3.34

gydytojai chirurgai 3.35

gydytojai vaikų chirurgai 3.36

abdominalinės chirurgijos gydytojai 3.37

gydytojas koloproktologai 3.38

gydytojai kraujagyslių chirurgai 3.39

gydytojai širdies chirurgai 3.40

gydytojai neurochirurgai 3.41

gydytojai krūtinės chirurgai 3.42

plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos 
gydytojai

3.43

gydytojai veido ir žandikaulių chirurgai 3.44



gydytojai urologai 3.45

gydytojai ortopedai traumatologai 3.46

gydytojai anesteziologai reanimatologai 3.47

gydytojai onkologai chemoterapeutai 3.48

gydytojai onkologai radioterapeutai 3.49

gydytojai krūtų onkochirurgai 3.50

gydytojai akušeriai ginekologai 3.51

gydytojai oftalmologai 3.52

gydytojai otorinolaringologai 3.53

gydytojai psichiatrai 3.54

gydytojai psichoterapeutai 3.55

gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai 3.56

gydytojai genetikai 3.57

teismo medicinos gydytojai 3.58

fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai 3.59

sporto medicinos gydytojai 3.60

gydytojai refleksoterapeutai 3.61

manualinės terapijos gydytojai 3.62

gydytojai patologai 3.63

laboratorinės medicinos gydytojai 3.64

gydytojai klinikiniai farmakologai 3.65

gydytojai radiologai 3.66

gydytojai echoskopuotojai 3.67

gydytojai endoskopuotojai 3.68

skubiosios medicinos gydytojai 3.69

medicinos gydytojai 3.70

rezidentai 3.71

gydytojai sveikatos priežiūros 
administratoriai (įsk. gydytojus statistikus, 
gydytojus medicinos auditorius)

3.72

Odontologai iš viso, 
       iš jų:

4 0 0 0 0

gydytojai odontologai 4.1

gydytojai burnos chirurgai 4.2

gydytojai ortodontai 4.3

gydytojai endodontologai 4.4

gydytojai odontologai ortopedai 4.5

gydytojai periodontologai 4.6

gydytojai burnos, veido ir žandikaulių chirurgai 4.7

gydytojai vaikų odontologai 4.8

rezidentai odontologai 4.9

Slaugytojai iš viso, 
        iš jų:

5 0 0 0 0

bendrosios praktikos slaugytojai, iš viso,
        iš jų:

5.1



   anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojai

5.1.1

   operacinės slaugytojai 5.1.2

   slaugytojai diabetologai 5.1.3

   bendruomenės slaugytojai 5.1.4

   psichikos sveikatos slaugytojai 5.1.5

   skubiosios medicinos pagalbos slaugos 
specialistai

5.1.6

išplėstinės praktikos  slaugytojai 5.2

slaugos administratoriai 5.3

Akušeriai 6

Dietistai  7

Burnos priežiūros specialistai iš viso, 
        iš jų:

8 0 0 0 0

burnos higienistai 8.1

dantų technikai 8.2

gydytojo odontologo padėjėjai 8.3

gydytojo odontologo pagalbininkai 8.4

Kiti asmens sveikatos priežiūros 
specialistai, iš viso, 
        iš jų:

9 0 0 0 0

biomedicinos technologai 9.1

ergoterapeutai 9.2

kineziterapeutai 9.3

masažuotojai 9.4

medicinos biologai 9.5

medicinos genetikai 9.6

medicinos psichologai 9.7

optometrininkai 9.8

paramedikai 9.9

radiologijos technologai 9.10

skubios medicinos pagalbos paramedikai 9.11

Kitos sveikatinimo veiklos specialistai, iš 
viso, 
        iš jų:

10 0 0 0 0

embriologai 10.1

ergoterapeuto padėjėjai 10.2

gyvensenos medicinos specialistai 10.3

kineziterapeuto padėjėjai 10.4

logoterapeutai 10.5

meno terapeutai 10.6

medicinos fizikai 10.7

ortopedai technologai 10.8

perfuzininkai 10.9

slaugytojų padėjėjai 10.10

Kiti specialistai, iš viso, 
        iš jų:

11 0 0 0 0

dezinfekuotojai / dezinfektologai  11.1



medicinos kosmetikai 11.2

medicinos registratoriai 11.3

medicininių sterilizatorių naudotojai ir 
prižiūrėtojai

11.4

sveikatos statistikai, klinikiniai koduotojai 11.5

socialiniai darbuotojai 11.6

teismo medicinos ekspertai (ne gydytojai) 11.7

Vaistininkai 12

Farmakotechnikai 13

Visuomenės sveikatos funkcijas vykdantys 
specialistai, iš viso, 
        iš jų:

14 24 0 20,27 0

higienos gydytojai ir epidemiologai 14.1

gydytojo higienisto ir epidemiologo 
padėjėjai

14.2

higienos laborantai 14.3

higienos chemikai 14.4

entomologai 14.5

ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos 
specialistai

14.6 17 0 12,67 0

kiti visuomenės sveikatos specialistai 14.7 7 0 7,6 0

Kiti ne sveikatos priežiūros ir ne farmacijos 
specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

15 1 0 1 0

Kiti darbuotojai 16

Iš viso dirbančiųjų (1÷17 eil.) 17 26 0 22,27 0

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte duomenims parengti ir ataskaitai pildyti: 1 val. 0  min.

Pavadinimas Kodas

Vadovų, kuriems ši įstaiga yra  
pagrindinė darbovietė, skaičius 

metų pabaigoje

Pavaduotojų, kuriems ši įstaiga 
yra  pagrindinė darbovietė, skaičius 

metų pabaigoje

iš viso

iš jų sveikatos 
mokslo, 

mokymo, 
valdymo 
įstaigose

Iš viso

Iš jų sveikatos 
mokslo, 

mokymo, 
 administravimo 

įstaigose

A B 1 2 3 4



TEISINIS STATISTINIO 
TYRIMO PAGRINDAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos 
statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl 
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos".

STATISTINIO TYRIMO TIKSLAS, 
RŪŠIS IR APIMTIS

Ištisinis statistinis tyrimas. Statistinę ataskaitą pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Tiriamasis 
laikotarpis – metai. Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą bei sveikatos priežiūros infrastruktūrą.

STATISTINĖS INFORMACIJOS 
PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

135-140 d. ataskaitiniams metams pasibaigus kasmetiniame išankstiniame statistikos leidinyje „Lietuvos 
gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“; Higienos instituto interneto svetainėje 
www.hi.lt

STATISTINIŲ DUOMENŲ 
PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad respondentai 
privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti 
teisingus statistinius duomenis.

STATISTINIŲ DUOMENŲ 
KONFIDENCIALUMAS

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis: „Konfidencialūs statistiniai 
duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje 
numatytas išimtis“.

STATISTINIŲ DUOMENŲ 
PATEIKIMO TVARKOS 

PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 221 straipsnis.

INFORMACIJA DĖL METŲ PERSONALO STATISTINĖS ATASKAITOS Nr. 3 (SVEIKATA)

Įstaigos vadovas arba                      _______________                      ________________________
jo įgaliotas asmuo                                    (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

Pasiteirauti: tel. (8 5) 277 3303, el. p. ataskaitos@hi.lt.

SUDERINTA
Lietuvos statistikos departamento
2019 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. SD-470

__________________

http://www.hi.lt/

