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SVEIKATOS RAŠTINGUMO SAMPRATA 

 

  Sveikatos raštingumas suprantamas kaip gebėjimas ieškoti ir suprasti įvairiais 
informacijos kanalais perduodamą informacij ą apie sveikatą [1, 2]. Pirmą kartą sveikatos 
raštingumo koncepcija sveikatos mokymo kontekste pasirodė 1970-aisiais Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Nuo 1990-ųjų susidomėjimas sveikatos raštingumu ženkliai išaugo visame pasaulyje. 
Pateikiama dešimtys įvairių sveikatos raštingumo apibrėžimų variantų ir konceptualių sveikatos 
raštingumo modelių [3]. Europoje sveikatos raštingumas siejamas su piliečių įgalinimu, 
„galėjimu priimti protingus sprendimus, susijusius su sveikata kasdieniame gyvenime – namuose, 
darbe, naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis, prekybos centre ir politinėje srityje“ [4]. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme [5] sveikatos raštingumas 
apibrėžiamas kaip pažintiniai ir socialiniai įgūdžiai (gebėjimai), nulemiantys asmenų motyvaciją 
ir kompetenciją gauti ir suprasti informaciją ir ja visais būdais naudotis, siekiant stiprinti ir 
palaikyti gerą sveikatą. 

  Skiriami trys sveikatos raštingumo lygiai: funkcinis, interaktyvusis ir kritinis [2].  

  Funkcinis sveikatos raštingumas – pakankami skaitymo ir rašymo įgūdžiai, reikalingi 
kasdieniame gyvenime, atspindi tradicinio sveikatos mokymo rezultatus ir remiasi faktine 
informacija apie sveikatos veiksnius ir sveikatos sistemos paslaugas (informacinių atmintinių 
leidimas, tradicinis visuomenės švietimas, pacientų mokymas). 

  Interaktyvusis sveikatos raštingumas – aukštesnio laipsnio raštingumo įgūdžiai, 
įgalinantys veikti nepriklausomai, remiantis įgytomis žiniomis ir patarimais (šiuolaikinių 
mokyklų sveikatos mokymo programos, ugdančios asmeninius ir socialinius įgūdžius).  

  Kritinis sveikatos raštingumas – aukščiausio laipsnio pažinimo ir socialiniai įgūdžiai, 
leidžiantys kritiškai vertinti ir kūrybiškai panaudoti sveikatos informaciją asmens ir 
bendruomenės pajėgumų didinimui, veikiant socialinius, ekonominius ir aplinkos sveikatos 
determinantus. 

  Asmuo, pasiekęs funkcinį sveikatos raštingumo lygį, turi pagrindinius gebėjimus, be kurių 
neapsieina ir aukštesnio sveikatos raštingumo lygio individai. Aukštesnio sveikatos raštingumo 
lygio žmonės turi gebėjimų ne tik stiprinti savo sveikatą, bet ir daryti įtaką aplinkiniams [6]. 
Sveikatos raštingumo procesas gali būti traktuojamas kaip asmens tobulėjimas geresnės 
gyvenimo kokybės link, lemiantis daugiau teisingų ir tvarių visuomenės sveikatos pasikeitimų 
[3]. 
  Koncepcinis sveikatos raštingumo modelis sudarytas iš trijų sveikatos raštingumo 
sudedamųjų dalių (domenų): sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo, bei iš 
keturių aktualios informacijos apdorojimo etapų: gauti, suprasti, įvertinti, pritaikyti. Derinant tris 
sudedamąsias dalis su keturiais informacijos apdorojimo etapais gaunama dvylika langelių 
(1 lentelė), kurių kiekvienas gali būti interpretuojamas kaip vienas iš 12 teorinių sveikatos 
raštingumo matricos subdomenų (sričių, sferų) [3, 7].  
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1 lentelė. Sveikatos raštingumo matrica (submodeliai) [3, 7] 
 

Sveikatos 

raštingumo 

domenai (dalys) 

Pasiekti, gauti 

aktualią sveikatos 

informaciją 

Suprasti aktualią 

sveikatos 

informaciją 

Kritiškai įvertinti, 

atsirinkti aktualią 

sveikatos informaciją 

Panaudoti, pritaikyti 

aktualią sveikatos 

informaciją 

 

Sveikatos 

priežiūra 

1) Gebėjimas rasti 

informaciją 

medicininiuose 

leidiniuose 

 

 

2) Gebėjimas 

suprasti medicininę 

informaciją ir 

suvokti jos prasmę 

3) Gebėjimas 

interpretuoti ir įvertinti 

medicininę informaciją 

4) Gebėjimas priimti 

informacija pagrįstą 

sprendimą medicininiu 

klausimu 

Ligų prevencija 5) Gebėjimas 

pasiekti informaciją 

apie rizikos 

veiksnius 

6) Gebėjimas 

suprasti informaciją 

apie rizikos 

veiksnius ir suvokti 

jos prasmę 

7) Gebėjimas 

interpretuoti ir įvertinti 

informaciją apie rizikos 

veiksnius 

8) Gebėjimas kritiškai 

vertinti informacijos 

apie rizikos veiksnius 

svarbą ir aktualumą 

Sveikatos 

stiprinimas 

9) Gebėjimas 

atnaujinti savo 

žinias sveikatos 

klausimais 

10) Gebėjimas 

suprasti su sveikata 

susijusią 

informaciją ir jos 

reikšmę 

11) Gebėjimas 

interpretuoti ir įvertinti 

informaciją sveikatos 

klausimais 

12) Gebėjimas 

suformuoti apgalvotą 

nuomonę sveikatos 

klausimais 

 

  Lietuvoje atlikta daug tyrimų, analizuojančių žmonių gyvensenos ypatumus, tačiau 
sveikatos raštingumo reikšmė išsaugant ir stiprinant sveikatą – kol kas mažai tyrinėta sritis [8]. 
Lietuvoje pirmieji sveikatos raštingumo tyrimai pasirodė 2005 m., kai išanalizavus literatūrą 
buvo aprašytos sveikatos raštingumo ugdymo sistemos ypatybės [9]. Daugiausia dėmesio 
skiriama ligoninėse besigydančių pacientų sveikatos raštingumo, slaugytojų pacientams 
teikiamos sveikatos informacijos tyrimams  [8]. 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 
centro kartu su Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institutu atliktas populiacinio 
lygmens Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumo tyrimas [10] parodė, kad pagrindiniai 
gyventojų sveikatos informacijos šaltiniai yra televizija, sveikatos priežiūros specialistai, spauda 
ir internetas. Tyrimo duomenimis, net 43,1 proc. respondentų kartais arba dažnai būna sudėtinga 
suprasti gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamą sveikatos informaciją, 
25,6 proc. – sveikatos priežiūros įstaigų platinamus leidinius, 21,0 proc. – radijo  ir televizijos 
sveikatos laidas. Tyrimas parodė, kad siekiant pagerinti gyventojams teikiamos sveikatos 
informacijos efektyvumą, daugiau dėmesio reikia skirti šios informacijos turinio suprantamumui, 
tinkamo informacijos šaltinio pasirinkimui, priklausomai nuo gyventojų, kuriems ši informacija 
skirta, amžiaus, išsilavinimo, užimtumo bei sveikatos būklės. 
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BENDRIEJI SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO 
ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 
  Gyventojų sveikatos raštingumas vertinamas analizuojant tyrimų, kuriuos savivaldybėse 
organizuoja ir vykdo savivaldybės teritoriją aptarnaujantis visuomenės sveikatos biuras, 
rezultatus. Tam, kad būtų galima palyginti atskirų savivaldybių gyventojų sveikatos raštingumo 
tyrimų duomenis, juos atliekant ir vertinant reikia vadovautis šiuose metodiniuose patarimuose 
pateiktu klausimynu ir aprašyta tyrimo metodika. Teikiamas į lietuvių kalbą išverstas Sveikatos 
raštingumo tyrimo klausimynas HLS-EU-Q47 (1 priedas), skirtas vertinti 15 metų ir vyresnių 
asmenų sveikatos raštingumą [11]. 

  Siekiant racionaliai paskirstyti išteklius, sveikatos raštingumo tyrimus rekomenduotume 
atlikti kartu su gyvensenos tyrimais [12], kartojant juos kas 4 metus. Tyrimų rezultatų 
patikimumui užtikrinti sudaromos reprezentatyvios imtys, skirtingos 15–17 metų ir 18 metų bei 
vyresniems asmenims. 15–17 metų asmenų tyrimo imtį sudarytų 9-tų (pirmųjų gimnazijos) klasių 
mokiniai, atrinkti vaikų gyvensenos tyrimo metu, vadovaujantis vaikų gyvensenos tyrimo imčių 
sudarymo aprašo, pateikto Higienos instituto metodinėse rekomendacijose „Gyvensenos tyrimų 
organizavimas ir vykdymas“, 11–12 psl., 18 metų ir vyresnių asmenų – tų pačių metodinių 
rekomendacijų suaugusių gyventojų imties nustatymo aprašo 7–8 psl. [12]. 
 
 

GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMAS 

 

Tyrimo klausimynas 

  Atliekant sveikatos raštingumo tyrimą rekomenduojame naudoti į lietuvių kalbą išverstą 
Europos sveikatos raštingumo tyrimo klausimyną (HLS-EU-Q47) [11], naudotą 8-iose Europos 
Sąjungos šalyse (Austrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Olandijoje, Lenkijoje, 
Ispanijoje) vykdant Europos Komisijos 2009–2012 m. finansuotą Europos sveikatos raštingumo 
projektą. 

  Tyrimo klausimynas sudarytas iš dviejų dalių: 47 klausimų (HLS-EU-Q47), skirtų įvertinti 
sveikatos raštingumą (1 priedas), ir 6 bendrųjų klausimų (2 priedas), kuriais gaunama informacija 
apie tikslinę tyrimo grupę (amžių, lytį, gyvenamąją vietą, sveikatos būklę ir kt.), kurių galima 
atsisakyti, jeigu tyrimas atliekamas vienu metu su gyvensenos tyrimu ir panaudojama gyvensenos 
klausimyno bendroji informacija.  

  Sveikatos raštingumas vertinamas pagal tris sritis (domenus): sveikatos priežiūra (16 
klausimų, Nr. 1–16), ligų prevencija (15 klausimų, Nr. 17–31), sveikatos stiprinimas (16 
klausimų, Nr. 32–47), bei keturis aktualios informacijos apdorojimo etapus: gauti (klausimai Nr. 
1–4, 17–20, 32–36), suprasti (Nr. 5–8, 21–23, 37–40), įvertinti  (Nr. 9–12, 24–28, 41–43), 
pritaikyti  (Nr. 13–16, 29–31, 44–47). 
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  Jeigu nėra galimybių naudoti 47 klausimų anketą, galima naudoti sutrumpintą Europos 
sveikatos raštingumo klausimyną (HLS-EU-Q16), kurį sudaro 16 klausimų (atrinktų iš 47 
klausimų klausimyno: Nr. 2, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 37, 39, 43). Visgi dėl 
didesnio duomenų patikimumo rekomenduotume naudoti 47 klausimų klausimyną, o sutrumpintą 
variantą naudoti tik kaip papildomą kitų tyrimų priedą. 
 
 

Tyrimo imties nustatymas 
 
1. Tyrimo imties nustatymas sveikatos raštingumo tyrimą atliekant kartu su gyvensenos 
tyrimu 
 
  15–17 metų asmenų tyrimo imtį sudarytų 9-tų (pirmųjų gimnazijos) klasių mokiniai, 
atrinkti vaikų gyvensenos tyrimui, vadovaujantis vaikų gyvensenos tyrimo imčių sudarymo 
aprašo, pateikto Higienos instituto metodinėse rekomendacijose „Gyvensenos tyrimų 
organizavimas ir vykdymas“ [12], 11–12 psl. 
(http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Gyvensenos%20tyrimai_rekom.pdf).  

  18 metų amžiaus ir vyresnių asmenų reprezentatyvi imtis nustatoma vadovaujantis 
suaugusių gyventojų imties nustatymo aprašo pateikto Higienos instituto metodinėse 
rekomendacijose „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas“ [12], 7–8 psl. 
 (http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Gyvensenos%20tyrimai_rekom.pdf).  

  Atkreipiame dėmesį, kad reprezentatyviosios imties dydis priklauso nuo svarbiausio (-ių) 
tiriamojo veiksnio dažnio (paplitimo) bei pasirinktų analizuoti  grupių  skaičiaus. Todėl Higienos 
instituto metodinėse rekomendacijose aprašyta imties apskaičiavimo metodika yra tinkama, kai 
tyrimo tikslas yra apibūdinti suaugusiųjų populiacijos sveikatos raštingumą, bet ne atskirų 
populiacijos pogrupių (pavyzdžiui, pagal atskiras amžiaus, išsilavinimo, profesines ir kt. grupes).  
Jeigu norima nustatyti atskirų populiacijos grupių sveikatos raštingumo įverčius, apskaičiuojant 
imties dydį turime atsižvelgti į grupių skaičių. Kuo didesnis grupių skaičius, tuo didesnė turėtų 
būti bendroji imtis.  

 

2. Tyrimo imties nustatymas atliekant savarankišką sveikatos raštingumo tyrimą 

  Imtis vadinama reprezentatyviąja, jei ji teisingai atspindi tiriamo požymio galimų reikšmių 
proporcijas populiacijoje.  Pavyzdžiui, respondentų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, išsilavinimą 
ir kt. sudarytoje imtyje ir bendroje suaugusiųjų populiacijoje yra panašūs. 

  Reprezentatyvumas lemia, ar ištyrus imtį galima padaryti pagrįstas išvadas apie visą 
populiaciją. Pavyzdžiui, jeigu sudaryta imtis yra reprezentatyvi, gautas nepakankamo sveikatos 
raštingumo paplitimo įvertis ar sveikatos raštingumo lygių pasiskirstymas bus labai artimas 
tikrajam populiacijos dydžiui (parametrui). Reprezentatyvumas priklauso ne tik nuo imties 
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didumo, bet ir nuo jos sudarymo metodo, duomenų gavimo būdų. Nepilni imties duomenys gali 
būti sisteminių klaidų priežastis. Atlikus respondentų apklausą reikėtų įvertinti jų atsako rodiklį. 

  Kai tiriamas požymis yra retas (dažnis < 5 proc.), net ir 85 proc. respondentų atsakas gali 
būti traktuojamas kaip nepakankamas (keli atvejai likusių 15 proc. grupėje gali labai paveikti 
tyrimo rezultatus). Santykinai paplitusio požymio tyrimui 70–85 proc. atsakas gali būti 
vertinamas kaip pakankamas.  

  Reprezentatyvumas bendrai populiacijai yra nebūtinas, kai atliekami analitiniai tyrimai, 
t. y., kai nagrinėjami ryšiai tarp požymių grupėse (pavyzdžiui, nepakankamo sveikatos 
raštingumo priklausomybė nuo lyties, išsilavinimo, pajamų ir pan.). Tokiais atvejais svarbiau 
sudaryti pakankamo dydžio nagrinėjamas grupes tam, kad tyrimo statistinis pajėgumas būtų 
pakankamas nustatyti nagrinėjamą skirtumą ar santykį. 

  Neįmanoma išvengti atsitiktinių ir selekcinių (formuojant imtį), informacinių (požymių 
matavimai: apklausa, kiti metodai) klaidų ir iškraipančių veiksnių (grupių palyginimas, kai 
grupės skiriasi kitais požymiais) poveikio. Tačiau galime sumažinti šių klaidų įtaką tyrimo 
išvadoms tyrimo planavimu, jo realizavimu ir duomenų analize. Todėl būtinas detalus tyrimo 
protokolas (planas). 

  Imties būdo pasirinkimas ir jos dydis grindžiamas griežtai suformuluotu tyrimo klausimu 
(pagrindinio tyrimo uždavinio formuluote). HLS-EU-Q47 yra instrumentas, skirtas sveikatos 
raštingumo apibūdinimui bendroje populiacijoje, ir apima plačią visuomenės sveikatos 
perspektyvą. Sveikatos raštingumas yra sveikatos mokymo ir komunikacijos veiklos rezultatas. 
Todėl sveikatos raštingumo stebėsena turi būti susiejama su sveikatos mokymo ir komunikacijos 
intervencijomis. Priešingu atveju jos stebėsena yra beprasmė. Taigi, praktiškai svarbiausi 
uždaviniai yra nustatyti sveikatos raštingumo įverčius (bendro sveikatos raštingumo lygių 
struktūra, mažo (nepakankamo) raštingumo paplitimas tikslinėje populiacijoje ir/ar jos 
pogrupiuose (amžiaus, išsilavinimo ir kt. grupės), sveikatos raštingumas (struktūra arba 
nepakankamo raštingumo paplitimas) sveikatos priežiūros, ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo 
srityse, sveikatos raštingumo priklausomybė nuo demografinių-socialinių veiksnių, organizuotų 
apibrėžtų intervencijų ir kt.).  

  Sudarant imtį atsižvelgiame į reprezentatyvumo problemą, imties sudarymo kainą (turimus 
išteklius), laiką (trukmę), paprastumą, tikslinės populiacijos pasiekiamumą, gero imties pagrindo 
sudarymo galimybę.  

  Kiekvienam imčių tyrimui būtinas imties pagrindas (tikslinės populiacijos vienetų sąrašas, 
duomenų bazės, gyventojų registrai, rinkėjų sąrašai, darbuotojų sąrašai ir pan.). Imties pagrindas 
turi apimti visą tikslinę populiaciją. Reikia įvertinti, ar visos amžiaus, lyties ir kitos grupės, 
geografiniai regionai patenka į imties pagrindą. Neturi būti dublikatų, o jeigu tokių yra, juos 
reikia pašalinti. Neturi būti  tuščių vienetų (negyvenamų namų, emigravusių, mirusių asmenų ir 
pan.). Turi būti pakankamai informacijos apie visus imties vienetus (pavyzdžiui, pilni adresai, 
namų ūkio narių skaičius ir kt.), imties vienetai turi būti prieinami tyrėjams. 
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  Geras imties pagrindas reiškia, kad kiekvienas tinkamas populiacijos narys turi vienodą 
tikimybę patekti į tiriamųjų grupę. Imties pagrindas turi būti įvertintas visais minėtais aspektais, 
bet svarbiausia – pagrindo užbaigtumo (pilnumo) požiūriu.   

  Yra du pagrindiniai imties sudarymo būdai: neatsitiktinė (netikimybinė) ir atsitiktinė 
(tikimybinė).   

  Neatsitiktinė imtis – tai tokia imtis, į kurią patekti tam tikriems populiacijos individams 
(generalinės aibės objektams) tikimybė lygi nuliui arba yra daug mažesnė nei kitų. Būdingi 
neatsitiktinių imčių pavyzdžiai gali būti tokie: parduotuvėje dienos metu sutikti žmonės (į imtį 
mažiau pateks darbingo amžiaus žmonių); kraujo donorų apklausa (į imtį pateks atitinkamo 
amžiaus respondentai, respondentai nuo bendrosios populiacijos skirsis pagal išsilavinimą, 
pajamas ir kt.). Neatsitiktinės imtys yra nereprezentatyvios ir turi žymią atrankos paklaidą, todėl 
jų tyrimo išvados apie populiacijos parametrus yra nepakankamai objektyvios. Imties vienetų 
skaičiaus didinimas šios problemos neišsprendžia. Imties reprezentatyvumas priklauso ne tik nuo 
jos dydžio, bet ir nuo imties elementų atrankos procedūrų. 

  Kai tyrimo tikslas yra žvalgybinio pobūdžio arba nėra galimybės pritaikyti tikimybinės 
imties, pasirenkama netikimybinė imtis (sprendimo būdu, kvotinė, imtis patogumo dėlei ir kt.). 
Tokiu atveju stebimų visumos vienetų atrinkimas yra subjektyvus. Pažeidžiamas pagrindinis 
principas, užtikrinantis imties reprezentatyvumą: kiekvienas visumos vienetas turi turėti lygią 
galimybę patekti į imtį. Gautiems įverčiams nėra jokio teorinio pagrindimo jų tikslumo 
išmatavimui. Tačiau netikimybinė imtis pasižymi paprastumu ir todėl gana dažnai naudojama 
praktikoje. Tokių tyrimų rezultatai gali būti pakankamai pagrįsti, jeigu tyrėjas neketina jų taikyti  
visai tikslinei populiacijai, t. y., apibendrinimus taikyti už tiriamosios grupės ribų. 

  Sprendimo būdu atrenkami vienetai, kurie, tyrėjo nuomone, geriausiai reprezentuoja visą 
tiriamą visumą. Esant nedidelei imčiai ir kvalifikuotam specialistui, galima gauti pakankamai 
gerus rezultatus.  

  Kvotinės imties pagrindinė idėja yra sudaryti imtį, kuri būtų mažas visos populiacijos 
modelis. Tai bandymas sudaryti imtį, kuri atitiktų visos populiacijos sudėtį pagal tam tikrus 
požymius. Imtyje turi būti tam tikras skaičius moterų ir vyrų, jaunų ir senų, įvairaus išsilavinimo, 
gyvenančių kaime ir mieste ir t. t. Tiriama visuma tyrėjo nuožiūra pagal įvairius požymius 
suskaidoma į grupes ir iš kiekvienos grupės nustatoma respondentų kvota. Pavyzdžiui, X rajono 
savivaldybėje, pedagogų registro duomenimis, 2017 metais dirbo 770 pedagoginių darbuotojų, iš 
jų bendrojo ugdymo mokyklose – 530 (68,8 proc.), ikimokyklinėse įstaigose – 180 (23,4 proc.), 
neformaliojo švietimo įstaigose – 60 (7,8 proc.). Apskaičiuotas imties dydis (pasikliautinumo 
lygmuo 95 proc., tikėtinas tiriamojo veiksnio dažnis 50 proc., paklaidos dydis 5 proc., 
respondentų neatsakymo procentas – 20)  yra 321. 

  Pavyzdžiui, naudojant Higienos instituto rekomendacijose nurodytą Creative Research 
Systems internetinę skaičiuoklę ( http://www.surveysystem.com/sscalc.htm) gaunamas imties 
dydis – 257 respondentai: 
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  Imties dydį pakoreguojame respondentų neatsakymo procentu (20 proc.): 257/0.8=321.3 (iš 
321 respondento 20 proc. atsisakius dalyvauti apklausoje, liks planuotas skaičius respondentų, 
t. y. 257 (80 proc.).  Pasirenkant tyrimo imties dydžiui apskaičiuoti reikalingas prielaidas labai 
naudingas būtų bandomasis tyrimas. Bandomuoju  tyrimu galima nustatyti ne tik realų tam tikros 
populiacijos (grupės) neatsakymo rodiklį, bet taip pat, kokią dalį sudaro praleisti atsakymai ir 
atsakymai į raštingumo klausimus „nežinau“. Kaip rodo suaugusiųjų sveikatos raštingumo 
tyrimai, atlikti įvairiose Europos Sąjungos valstybėse, atsakymų „nežinau“ dalis svyruoja nuo 1 
iki 17 proc., o praleisti atsakymai – nuo 0,2 iki 11 proc. Taigi tyrimo imties dydį rekomenduotina 
pakoreguoti atsižvelgiant ne tik neatsakiusius respondentus, bet ir praleistus atsakymus ir 
atsakymus į raštingumo klausimus „nežinau“. 

  Tarkim, galutinis imties dydis yra 321 respondentas. Sudarant kvotinę imtį, bendrojo 
ugdymo mokyklų kvota būtų 221 (68,8 proc.) respondentų, ikimokyklinių įstaigų – 75 
(23,4 proc.), neformaliojo švietimo įstaigų – 25 (7,8 proc.). Jeigu kvotų užpildymas (respondentų 
atranka) atliekamas neatsitiktinai, gausime kvotinę imtį. Jeigu iš bendrojo ugdymo mokyklų, 
ikimokyklinių įstaigų ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogų sąrašo kiekvienam sluoksniui 
(švietimo įstaigų grupei)  taikysime paprastosios atsitiktinės imties sudarymo būdą ir atrinksime 
numatytą respondentų skaičių, gausime sluoksninę proporcingą imtį. Kvotos būdas naudingas, 
kai nereikia didelio įverčio tikslumo ir norima operatyviai susidaryti bendrą vaizdą. Svarbiausias 
kvotinės imties trūkumas yra tai, kad galutinis pasirinkimas, kas paklius į imtį, priklauso nuo 
tyrėjo.  

  Imties sudarymo patogumas yra pagrindinė netikimybinės imties populiarumo priežastis. 
Tyrimui atrenkama vienetų grupė, kuri dėl tam tikrų priežasčių yra patogesnė tyrėjui (lengviau 
pasiekti, apklausti, pavyzdžiui, renginio, seminaro, konferencijos dalyviai, lankytojų apklausa 
parduotuvėse, sveikatos priežiūros įstaigose  ir kt.). Daroma prielaida, kad nėra priežasties, dėl 
kurios kita iš tiriamos visumos respondentų paimta grupė būtų kitokia. Vienintelis respondentų 
atrankos kriterijus yra sutikimas dalyvauti apklausoje. 

  Siekiant užtikrinti imties reprezentatyvumą ir tyrimo išvadų pagrįstumą, naudojama 
tikimybinė imtis. Tikimybinės imties atveju kiekvienos visumos, iš kurios imami objektai 
tyrimui, vienetas turi apibrėžtą galimybę patekti į imtį. Remiantis tikimybinėmis 
charakteristikomis galima pagrįsti gaunamų parametrų įverčių tikslumą (atliekant intervalinį 
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įvertinimą), kiekybiškai apibrėžti daromų išvadų, priimamų sprendimų patikimumą. Didinant 
imties  apimtį, gaunami rezultatai tampa vis tikslesni (sumažėja paklaida). Griežtas atsitiktinumo 
principo laikymasis žymiai sumažina sisteminę paklaidą. 

  Kai tikslinė populiacija yra < 50 000, imties dydį galime sumažinti taikydami baigtinės 
populiacijos korekciją (paprasčiausiai į skaičiuoklę įrašome faktinės populiacijos dydį, jeigu jis 
yra žinomas). 
  Pasinaudosime Higienos instituto rekomendacijų pavyzdžiu. Planuojamas sveikatos 
raštingumo tyrimas X savivaldybėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 18 
metų ir vyresnių gyventojų yra 28 997 (N). Imties skaičiavimo skaičiuoklėje pasirinkę 5 proc. 
paklaidą ir 95 proc. tikimybę, apskaičiuojame 379 asmenų tyrimo imtį. 

 
  Kadangi imties formavimas bus kompleksinis (stratifikuota pakopinė imtis, taip, kaip 
aprašyta Higienos instituto rekomendacijose), reikia atsižvelgti į tokio planavimo poveikį. Todėl 
apskaičiuotą tyrimo imtį dauginame iš planavimo poveikio (angl. design effect) koeficiento 1,5. 
Kuo imties formavimas yra sudėtingesnis, tuo šis koeficientas yra didesnis. Kai tiriamųjų atrankai 
naudojame paprastąją atsitiktinę imtį, planavimo koeficientas yra lygus 1.  

  Taigi, 379*1,5=568.5 ≈ 569. Toliau turime atsižvelgti į grupių skaičių (pavyzdžiui, 6 
grupės, t. y. norime gauti įverčius abiejų lyčių grupėse ir dar kiekvienos lyties 3 grupėse) ir 
respondentų neatsakymo rodiklį. Tarkime, kad tikėtinas neatsakymo rodiklis bus 20 proc. Tada 
gausime tyrimo imtį: 569*6=3414/0,8=4267.5≈4268≈4270. Jeigu norėtume sveikatos raštingumo 
įvertį pateikti tik 4 grupių (pavyzdžiui, amžiaus grupių), imties dydis būtų: 379*1,5=568.5≈569; 
569*4= 2276/0.8=2845.  

  Kai tikslinės grupės yra nedidelės. iki 400–500 asmenų, tyrimo imties skaičiuoti nėra 
prasmės. Reikėtų siekti ištirti visą tokio dydžio grupę.  Kai tikslinės grupės yra didesnės ir turime 
gerą imties pagrindą, pavyzdžiui, tiriamųjų sąrašą, galime panaudoti paprastąją atsitiktinę imtį. 
Pavyzdžiui, X rajono savivaldybėje, pedagogų registro duomenimis, 2017 metais dirbo 770 
pedagoginiai darbuotojai. Tyrimo imtis būtų: 257/0.8=321 (žr. skaičiavimą aukščiau). Kadangi 
galime sudaryti pedagogų sąrašą ir kiekvienam priskirti eilės numerį, panaudodami atsitiktinių 
skaičių generatorių galime atsitiktinai atrinkti 321 respondentą iš 770 ir išsiųsti laišką ar el. laišką 
su apklausos anketa. Jeigu iš bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ir neformaliojo 
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švietimo įstaigų pedagogų sąrašo kiekvienam sluoksniui (švietimo įstaigų grupei)  taikysime 
paprastosios atsitiktinės imties sudarymo būdą ir atrinksime numatytą respondentų skaičių, 
gausime sluoksninę proporcingąją imtį. Atsitiktinių skaičių sudarymui pasinaudosime OpenEpi 
skaičiuokle (http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm), (http://www.openepi.com/Random/
Random.htm). Šią skaičiuoklę galima panaudoti atlikdami daugelį populiarių epidemiologijos 
skaičiavimų, taip pat ir tyrimo imtims apskaičiuoti. 
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  Imties apskaičiavimui (aprašomajam ir analitiniams tyrimams), atsitiktini ų skaičių 
sudarymui (grąžintiniu ir negrąžintiniu būdais), grupinių duomenų analizei labai naudinga yra 
nemokama Abramson JH ir Peritz E sukurta skaičiuoklė WinPepi: http://www.brixtonhealth.com
/pepi4windows.html. Šia skaičiuokle galima atlikti labai plataus spektro grupinių duomenų 
analizę. 

  Galima taikyti ir lizdinį atrankos būdą. Populiacija natūraliai koncentruojasi  „lizduose“ 
(klasteriuose). Pavyzdžiui, rajonuose, miestuose ar jų gyvenamuosiuose rajonuose, seniūnijose, 
ugdymo, asmens sveikatos priežiūros ir kt. įstaigose. Tarkime, mes norime įvertinti ugdymo 
įstaigų darbuotojų sveikatos raštingumą. Viena ugdymo įstaiga atitinka vieną lizdą. Imties 
vienetas yra lizdas, bet ne asmuo. Iš sudaryto įstaigų sąrašo (jeigu jis yra pakankamai didelis)  
atsitiktinai atrenkame reikiamą skaičių įstaigų (lizdų, klasterių) ir apklausiame visus tos įstaigos 
respondentus (vienos pakopos lizdinė imtis) arba atsitiktinai atrinktą jų skaičių (dviejų pakopų 
lizdinė imtis). Formuojant lizdinę imtį rekomenduojamas ne mažesnis kaip 30 lizdų skaičius. 
Geriau daugiau smulkių lizdų nei keletas stambių. Pavyzdžiui, tikslinę populiaciją sudaro 770 
asmenų. Tikėtinas veiksnio paplitimas sudaro 50 proc., paklaidos dydis 5 proc., pasikliautinumo 
lygis 95 proc., planavimo poveikio koeficientas 1,5, klasterio (lizdo) dydis 50 asmenų. Panaudoję 
WinPepi skaičiuoklę gauname: 

 

 
 

  Jeigu mes planuojame apklausti visus įstaigos darbuotojus ir įstaigoje vidutiniškai dirba 50 
darbuotojų, reikėtų atsitiktinai atrinkti 7 įstaigas. Toliau pateiktame pavyzdyje pateikta tyrimo 
imtis, kai klasterį sudarė 10 asmenų. Šiuo atveju reikėtų sudaryti 33 klasterių atsitiktinę imtį ir 
kiekviename klasteryje apklausti visus darbuotojus. 
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  Lizdinių imčių formavimas yra pigesnis. Nereikia turėti visos informacijos apie visus 
smulkiausius imties vienetus. Dažniausiai lizdinis imties būdas pasirenkamas, kai nėra tinkamo 
populiacijos registro, nėra galimybės aplankyti visų reikiamų respondentų (butų (namų ūkių), 
trūksta išteklių. Lizdinės imties metu gautų rezultatų efektyvumas yra mažesnis negu tokios pat 
apimties paprastos atsitiktinės imties. Todėl apskaičiuojant lizdinės imties dydį taikomas didesnis 
planavimo koeficientas. Tiksliai numatyti planavimo poveikio (angl. design effect) koeficiento 
neįmanoma. Kai tiriamo veiksnio paplitimas populiacijoje yra maždaug vienodas, 
rekomenduojamas  planavimo poveikio koeficientas ≈ 1.5–2.0. Jeigu tiriamo veiksnio paplitimas 
pasižymi ryškiu grupavimusi, rekomenduojamas planavimo poveikio koeficientas ≈ 5.0 ir 
didesnis. Sveikatos raštingumo tyrimui bendroje populiacijoje rekomenduotinas koeficientas 1,5–
2,0. Visais kompleksinių ir kelių etapų imties sudarymo atvejais apskaičiuojant imties dydį ir 
atliekant duomenų analizę turi būti atsižvelgta į planavimo poveikį. Kuo labiau kompleksinis 
imties sudarymo metodas, tuo didesnis planavimo poveikis. Taikant lizdinės imties metodą, 
tyrimo imtis yra didesnė nei esant paprastai atsitiktinei imčiai. Visada, kai tik yra galimybė, 
reikia rinktis kuo paprastesnį imties sudarymo metodą. Daugelyje rajonų savivaldybių kai kurios 
tikslinės gyventojų grupės – politikų, sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinių darbuotojų ir 
pan. – yra nedidelės, todėl galima atlikti ištisinį tokių grupių tyrimą. Žinant tikslinės grupės 
asmenų el. pašto adresus, patogu apklausą atlikti Google instrumentu 
(https://www.google.com/forms/about). 

  Atkreipiame dėmesį, kad imties dydis priklauso nuo pasirinkto analizuoti hipotetinio 
tiriamojo veiksnio dažnio, grupių skaičiaus ir statistinių kriterijų (pasikliautinumo lygio, 
paklaidos dydžio). Sprendžiant analitinius uždavinius imties dydis taip pat priklauso nuo 
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hipotezės teiginių prielaidų. Anksčiau minėtose rekomendacijose imties dydžio apskaičiavimui 
pasirinktas 50 proc. hipotetinio tiriamojo veiksnio dažnis.  

  Jeigu norima nustatyti sveikatos raštingumo įverčius atskirose populiacijos grupėse, 
apskaičiuojant imties dydį reikia atsižvelgti į grupių skaičių. Kuo didesnis grupių skaičius, tuo 
didesnė bus bendroji imtis. Pavyzdžiui, norime gauti sveikatos raštingumo įverčius su 
pakankamu statistiniu tikslumu vyrų ir moterų grupėse, kurias dar suskirstome į 3 amžiaus 
grupes. Taigi iš viso turėsime 6 grupes.  

 
 

Apklausos vykdymas 
 

  Klausimynus pildo patys respondentai arba apklausėjas (pasirinkus interviu metodą). 
Apklausėjas gali tik perskaityti klausimą ir atsakymo variantus, nedarydamas įtakos respondento 
pasirinkimui. Apklausėjas turi respondentus informuoti, kad apklausa anoniminė (vardo, 
pavardės ir kitos asmeninės informacijos pateikti anketoje ar apklausėjui nereikia, duomenys bus 
analizuojami tik apibendrintai).  

  Daugiau informacijos ir metodinių patarimų apie apklausos vykdymą galima rasti Higienos 
instituto metodinėse rekomendacijose „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas“, 8-10 
psl. [12]: 
 http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Gyvensenos%20tyrimai_rekom.pdf  
 
 

Duomenų statistinė analizė 
 
  Duomenų tvarkymui naudojama tam skirta programinė įranga. Tai gali būti laisvos 
prieigos, pavyzdžiui, EpiInfo, EpiData ir kt., ar komercinės PostgreSQL, Microsoft Access, SQL 
Server, FileMaker, Oracle, RDBMS, dBASE, Clipper, FoxPro ir kt., duomenų tvarkymo 
programos. Excel programa didelės apimties duomenų įrašymui nėra tinkama. Visuomenės 
sveikatos praktikoje labai populiari programinė įranga yra EpiData Entry, EpiData Manager 
(pakeista EpiData Entry), EpiData EntryClient. EpiData Manager yra skirta sudaryti naują 
duomenų struktūrą, modifikuoti turimą duomenų struktūrą (neprarandant duomenų), 
dokumentuoti ir eksportuoti duomenis. Tai tyrėjui skirta programa. EpiData EntryClient yra 
skirta duomenų įrašymui. Šia programa negalima modifikuoti duomenų įvedimo formos ir keisti 
tyrėjo sudarytų nustatymų. EpiData EntryClient, EpiData Manager yra valdoma naudojant 
meniu ir yra pritaikyta įvairioms operacinių sistemų platformoms (Linux, Mac, Windows). 
Higienos instituto gyvensenos tyrimų metodinėse rekomendacijose siūloma naudoti EpiData 
Entry programinę įrangą (prieinama http://www.who.int/chp/steps/resources/EpiData/en/). 
Sveikatos raštingumo tyrimo duomenų tvarkymui ši programinė įranga puikiausiai tinka. 
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  Duomenų suvedimui EpiData sudarome anketos įrašymo formą (.qes failą). Prieš sudarant 
tokią formą rekomenduotina iš pradžių padaryti kintamųjų kodų aprašą (sąvadą). Toliau pateiktas 
tokio aprašo pavyzdys. 
 

Kintamojo 
pavadinimas 

duomenų 
bazėje 

Kintamojo 
žymė (label) 

Kintamojo 
strukt ūra 
EpiData 

Lauko ilgis Kodavimas Klausimo numeris 
anketoje ir 

pavadinimas 

Pastabos  

id identifikacijos 
numeris 

#### 
 

4 
 

1–1000 -  

k1 
(pirmas 

klausimas) 

informacija apie 
ligos simptomus 

# 1 1 – labai sunku 
2 – sunku 
3 – lengva 
4 – labai lengva 
5 – nežinau 
 

1. Ar Jums lengva 
rasti informacijos 
apie Jus 
dominančius ligos 
simptomus? 

 

k48 lytis # 1 1 – vyras 
0 – moteris 
 

48. Jūsų lytis?   

 
 
  Sudarant duomenų bazę reikėtų neužmiršti, kad kiekviena anketa privalo turėti unikalų 
numerį. Priešingu atveju bus sudėtinga atsekti kiekvieno rezultato pirminį šaltinį. Prieš įrašant 
anketas į kompiuterinę duomenų bazę, privaloma patikrinti kiekvieną anketą. Jeigu anketa 
taisoma, toks pataisymas turi būti dokumentuotas ir paaiškintas. Siekiant sumažinti įvedimo 
klaidų skaičių, kintamiesiems EpiData Entry nustatomi atitinkami apribojimai, pateikiami kodų 
paaiškinimai ir kitos instrukcijos. Taip sukuriamas .chk  failas. Toliau į kompiuterį įrašomos 
anketos ir sudaroma duomenų bazė (.rec failas). Įvedus visas anketas, reikėtų „validuoti“ 
duomenų bazę. Tam padaroma anketos formos kopija (EpiData Entry : Tools → Copy Structure) 
ir antrą kartą suvedamos anketos. Taip sukuriama antra duomenų bazė iš tų pačių anketų. Pirmoji 
ir antroji duomenų bazės palyginamos, randami nesutapimai. Šie kintamųjų nesutapimai 
patikrinami, naudojant pirminį šaltinį (anketas). Pasirinktas duomenų failas pataisomas ir 
išsaugomas. EpiData Entry sudarytą duomenų bazę galima konvertuoti į formatus, kuriuos 
perskaitys įvairūs statistiniai paketai. Duomenų bazės sudarymo su EpiData Entry paketu 
principinis algoritmas: 
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  Duomenų analizei nenaudojamos originalios duomenų bazės. Padarome jos kopiją ir 
analizuojame. Duomenų analizę sudaro 3 pagrindiniai etapai: duomenų apibūdinimas, įvertinimas 
(taškinių, intervalinių įverčių apskaičiavimas, hipotezių tikrinimas) ir rezultatų interpretavimas.  

  Svarbu nustatyti, kokią dalį (proc.) sudaro apklaustų respondentų dalis nuo planuoto 
apklausti skaičiaus, taip pat kiek respondentų atsakė dalyvauti apklausoje. Šie rezultatai  
pateikiami  tekste arba lentelėje. 

   Toliau – apklaustų respondentų apibūdinimas: lytis, amžius, išsilavinimas, pagrindinis 
užsiėmimas, šeiminė padėtis, gyvenamoji vietovė. Kategoriniai kintamieji pateikiami absoliučiu 
skaičiumi ir procentais. Kintamojo „amžius“ (ar kitiems kiekybiniams kintamiesiems) 
apibūdinimui galima pateikti mažiausią ir didžiausią reikšmę, vidurkį, standartinį nuokrypį (jeigu 
amžiaus skirstinys yra simetriškas) arba medianą ir tarpkvartilinį plotį (jeigu skirstinys yra 
nesimetriškas). Kintamąjį „amžius“ galima apibūdinti sudarius amžiaus grupes. Tokiu atveju 
pateikiame kiekvienos amžiaus grupės respondentų skaičių ir procentinę dalį. 
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  Sveikatos raštingumui vertinti naudojami 47 klausimai (klausimų Nr. 1–47).  Sveikatos 
raštingumui matuoti pasirinkta ranginė skalė: 1 – labai sunku, 2 – sunku, 3 – lengva, 4 – labai 
lengva. Respondentai gali pasirinkti atsakymą 5 – nežinau. Naudinga padaryti visų klausimų (nuo 
1 iki 47) atsakymų suvestinę absoliučiais skaičiais ir procentais. Svarbu nustatyti, kokį procentą 
sudarė praleisti atsakymai ir atsakymas „nežinau“. Analizei atrenkami tie respondentai, kurie 
atsakė į sveikatos raštingumo klausimus (Nr. 1–47),  pasirinkdami  atsakymo variantus nuo 1 iki 
4. Pasirinkę atsakymus „nežinau“ iš  analizės atmetami.  

  Panaudodami atsakymo į 47 klausimus balus, apskaičiuojame bendrąjį sveikatos 
raštingumo indeksą. Tam, kad būtų paprasčiau atlikti palyginimus, atsakymų balai 
transformuojami taip, kad mažiausias balas būtų lygus 0, o didžiausias – 50. Apskaičiuojamas 
bendrasis raštingumo indeksas ir sveikatos raštingumo indeksai 3 srityse (sveikatos priežiūros, 
ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo).  
 

3

50
)1( ×−= vidurkisIndeksas  

 
Indeksas – apskaičiuotas specifinis indeksas (bendrasis raštingumo indeksas, sveikatos 
raštingumo indeksai sveikatos priežiūros, ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo srityse).  
 
Vidurkis – atitinkamų klausimų vidurkiai kiekvienam respondentui. 
 
1 – mažiausia galima vidurkio reikšmė (gaunama mažiausia indekso reikšmė – 0) 
3 – vidurkių plotis 
50 – pasirinkta maksimali indekso reikšmė 
  Bendram sveikatos raštingumo indeksui nustatyti  naudojame visus 47 klausimų atsakymus 
(1–4) ir apskaičiuojame kiekvienam asmeniui šių klausimų atsakymų vidurkį. Tai bus naujas 
kintamasis. Panaudodami šį vidurkį apskaičiuojame bendrojo raštingumo indeksą kiekvienam 
respondentui. Tai bus dar vienas naujas kintamasis. Dabar galėtume apibūdinti respondentų 
grupės bendrojo raštingumo skirstinį: apskaičiuoti bendrojo raštingumo mažiausią, didžiausią 
reikšmę, vidurkį, vidurkio paklaidą, standartinį nuokrypį, simetriškumo ir eksceso koeficientus.  

  Analogiškai apskaičiuojame sveikatos raštingumo indeksus pagal 3 sritis (domenus): 
sveikatos priežiūros (16 klausimų, Nr. 1–16), ligų prevencijos (15 klausimų, Nr. 17–31), 
sveikatos stiprinimo (16 klausimų, Nr. 32–47). 

  Šių 4 indeksų analizei supaprastinti apibrėžiame slenkstines reikšmes ir indeksus 
suskirstome į 4 kategorijas: 0–25 – neadekvatus raštingumas; 26–33 – probleminis raštingumas; 
34–42 – pakankamas raštingumas; 43–50 – puikus raštingumas. Pirmąją ir antrąją grupes galime 
sujungti (0–33) ir sudaryti riboto (nepakankamo) raštingumo grupę. 

Svarbiausių analizės lentelių (diagramų) pavyzdžiai pateikti 3 priede. 
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Rezultatų paskelbimas 

  Su tyrimo rezultatais, jų analize supažindinama savivaldybės administracija, informuojama 
bendruomenė (per vietines žiniasklaidos priemones, internetą). Į juos reikia atsižvelgti planuojant 
ir vykdant gyventojų sveikatos ugdymo ir mokymo priemones, gerinant jų kokybę ir didinant 
efektyvumą. 
  Gautus duomenis galite palyginti su 8-iose Europos Sąjungos šalyse (Austrijoje, 
Bulgarijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Ispanijoje) vykdyto Europos 
sveikatos raštingumo tyrimo rezultatais [13]. Prieiga internete: 
https://academic.oup.com/eurpub/article/25/6/1053/2467145.  
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1 priedas 
 
 

SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO KLAUSIMYNAS (HLS-EU-Q47 ) 
 
 
Sveiki, 
šiuo metu Lietuvoje atliekami sveikatos raštingumo tyrimai. Jūsų savivaldybėje tyrimą atlieka  
.......................................................................................... Jūsų atsakymai labai svarbūs tobulinant 
visuomenės sveikatos priežiūrą, didinant gyventojų sveikatos raštingumą, todėl prašome užpildyti 
šį klausimyną. Apklausa anoniminė, konfidencialumas garantuojamas, duomenys bus panaudoti 
tik apibendrintai statistinei analizei ir tyrimo išvadoms. 
 
 
Kaip pildyti klausimyn ą? 
 Atidžiai perskaitykite kiekvieną klausimą ir Jums priimtiną atsakymo variantą pažymėkite 
kryželiu „X“. Iš anksto dėkojame už sąžiningumą ir nuoširdumą. 
 

1 dalis. Sveikatos raštingumas 

Klausimo 
Nr.  

Klausimas 

Atsakymo variantai 
1 

Labai 
sunku 

2 

Sunku 

3 

Lengva 

4 

Labai 
lengva 

5 

Nežinau 

1. 
Ar Jums lengva rasti informacijos apie Jus 
dominančios ligos simptomus?      

2.* Ar Jums lengva rasti informacijos apie Jus 
dominančios ligos gydymą?      

3. Ar Jums lengva rasti informacijos, ką daryti, prireikus 
skubios medicinos pagalbos?      

4.* Ar Jums lengva rasti informacijos, kur kreiptis 
profesionalios pagalbos susirgus?      

5.* 
Ar Jums lengva suprasti, ką Jums sako gydytojas? 
      

6. 
Ar Jums lengva suprasti vaistų pakuotės lapelio turinį? 
      

7. 
Ar Jums lengva suprasti, ką daryti prireikus skubios 
medicinos pagalbos?      

8.* Ar Jums lengva suprasti gydytojo ar vaistininko 
nurodymus, kaip vartoti paskirtus vaistus?      

9.  Ar Jums lengva įvertinti gydytojo pateiktos 
informacijos tinkamumą Jums?       

10. 
Ar Jums lengva įvertinti įvairių gydymo būdų 
privalumus ir trūkumus?      

11.* 
Ar Jums lengva įvertinti, kada Jums reikalinga kito 
gydytojo nuomonė?  
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Klausimo 
Nr.  

Klausimas 

Atsakymo variantai 
1 

Labai 
sunku 

2 

Sunku 

3 

Lengva 

4 

Labai 
lengva 

5 

Nežinau 

12. Ar Jums lengva įvertinti žiniasklaidoje pateiktos 
informacijos apie ligas patikimumą?      

13.* 
Ar Jums lengva pasinaudoti gydytojo suteikta 
informacija priimant sprendimus, susijusius su Jūsų 
liga? 

     

14. 
Ar Jums lengva laikytis vaistų vartojimo instrukcijos? 
      

15. 
Ar Jums lengva iškviesti greitąją medicinos pagalbą? 
      

16.* 
Ar Jums lengva laikytis gydytojo ar vaistininko 
nurodymų? 
 

     

17. 
Ar Jums lengva rasti informacijos, kaip pakeisti savo 
nesveiką elgseną (mesti rūkyti, padidinti fizinį 
aktyvumą, sumažinti alkoholio vartojimą)? 

     

18.*  Ar Jums lengva rasti informacijos apie psichikos 
sveikatos problemas, tokias kaip stresas ar depresija?       

19. Ar Jums lengva rasti informacijos apie Jums 
reikalingus skiepus ir sveikatos patikros tyrimus?      

20. 

Ar Jums lengva rasti informacijos, kaip išvengti ar 
kontroliuoti sveikatos būkles, tokias kaip antsvoris, 
padidėjęs kraujo spaudimas ar cholesterolio kiekis 
kraujyje? 

     

21.* 
Ar Jums lengva suprasti įspėjamuosius užrašus apie 
rūkymo, mažo fizinio aktyvumo, alkoholio vartojimo 
žalą sveikatai? 

     

22. Ar Jums lengva suprasti, kodėl reikia skiepytis?      

23.*  
Ar Jums lengva suprasti, kodėl reikia atlikti sveikatos 
patikros tyrimus?      

24.  
Ar Jums lengva įvertinti įspėjamųjų užrašų apie 
rūkymo, mažo fizinio aktyvumo, alkoholio žalos 
sveikatai teisingumą? 

     

25. Ar Jums lengva apsispręsti, kada Jums reikia eiti pas 
gydytoją pasitikrinti sveikatos?      

26. Ar Jums lengva nuspręsti, kokių skiepų Jums reikia?      

27. Ar Jums lengva nuspręsti, kokių sveikatos patikros 
tyrimų Jums reikia?      

28.* 
Ar Jums lengva įvertinti žiniasklaidos pateikiamos 
informacijos apie pavojų sveikatai teisingumą?      

29. 
Ar Jums lengva apsispręsti pasiskiepyti nuo gripo? 
      

30.  Ar Jums lengva nuspręsti, kaip apsisaugoti nuo ligų, 
remiantis šeimos narių ir draugų patarimais?      

31.* Ar Jums lengva nuspręsti, kaip apsisaugoti nuo ligų, 
remiantis žiniasklaidos informacija?      
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Klausimo 
Nr.  

Klausimas 

Atsakymo variantai 
1 

Labai 
sunku 

2 

Sunku 

3 

Lengva 

4 

Labai 
lengva 

5 

Nežinau 

32. 
Ar Jums lengva rasti informacijos apie sveikatos 
stiprinimą: fizinį aktyvumą, sveiką mitybą?  
 

     

33.* Ar Jums lengva rasti informacijos apie psichikos 
sveikatos stiprinimą?      

34.  Ar Jums lengva rasti informacijos apie sveikatai 
palankią kaimynystę?      

35. 
Ar Jums lengva suprasti sveikatai įtaką darančius 
politinius sprendimus?      

36. Ar Jums lengva rasti informacijos apie sveikatos 
stiprinimą darbe?      

37.*  Ar Jums lengva suprasti šeimos narių ar draugų 
teikiamus sveikatos patarimus?      

38.  
Ar Jums lengva suprasti ant maisto pakuočių 
pateikiamą informaciją?      

39.*  
Ar Jums lengva suprasti žiniasklaidoje pateikiamą 
informaciją apie tai, kaip tapti sveikesniu?      

40. Ar Jums lengva suprasti informaciją, kaip išlaikyti gerą 
psichikos sveikatą?       

41. Ar Jums lengva įvertinti, kaip Jūsų gyvensena daro 
įtaką Jūsų sveikatai ir gerovei?      

42. 
Ar Jums lengva įvertinti, kaip Jūsų gyvenimo sąlygos 
padeda Jums išlikti sveikam?      

43.* 
Ar Jums lengva įvertinti, kurie Jūsų kasdieniai įpročiai 
turi įtakos Jūsų sveikatai?      

44. Ar Jums lengva priimti sprendimus, susijusius su Jūsų 
sveikatos stiprinimu?       

45. Ar Jums lengva užsinorėjus pradėti mankštintis ar 
lankyti sporto klubą?      

46. 
Ar Jums lengva pakeisti gyvenimo sąlygas, kurios daro 
įtaką Jūsų sveikatai ir gerovei?      

47. 
Ar Jums lengva dalyvauti bendruomenės sveikatos 
stiprinimo renginiuose?      

 
 
 
Pastabos: 

Sutrumpintą Europos sveikatos raštingumo klausimyną HLS-EU-Q16 sudaro 16 HLS-EU-Q47 
klausimų (Nr. 2, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 37, 39, 43) pažymėtų žvaigždute (*). 
 
Paryškinta linija atskirti sveikatos priežiūros (Nr. 1–16), ligų prevencijos (Nr. 17–31), 
sveikatos stiprinimo (Nr. 32–47) srities klausimai. 
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2 priedas 
 
 

SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO KLAUSIMYNAS 
 

2 dalis. Bendroji informacija 

 
48. Jūsų lytis:  

�  Vyras 
� Moteris  
 

49. Jūsų gimimo metai (įrašykite): ___________ 
 
50. Jūsų gyvenamoji vieta šiuo metu: 

� Viensėdis (vienkiemis) 
� Kaimas 
� Miestelis 

 � Miestas 
 � Didmiestis 
 

51. Koks Jūsų išsilavinimas? 

� Pradinis 
� Pagrindinis 
� Pagrindinis su profesine kvalifikacija 
� Vidurinis 
� Vidurinis su profesine kvalifikacija 
� Specialusis vidurinis, povidurinis profesinis 
� Aukštesnysis 
� Aukštasis 

 
52. Koks Jūsų pagrindinis užsiėmimas (socialinė grupė)? 

� Dirbu 
� Bedarbis (-ė) 
� Studentas (-ė) 
� Pensininkas (-ė) 
� Kita (įrašykite) ______________________________ 

 
53. Kokia Jūsų šeiminė padėtis? 

� Vedęs (ištekėjusi) arba gyvenate nesusituokęs (-usi) 
� Nevedęs (netekėjusi) 
� Išsiskyręs (-usi) 
� Našlys (-ė) 
 

 
Dėkojame už Jūsų dalyvavimą apklausoje! 
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3 priedas 

 
 

TYRIMO DUOMEN Ų STATISTINĖS ANALIZ ĖS PAVYZDYS 
 
 
 
LENTELI Ų MAKETAI 

Respondentų apklausos apimtys 

 Abs. sk. Proc. 
Bendras respondentų 
skaičius (planuota imtis) 
 

570 100,00 

Iš viso apklausta (išdalyta 
anketų) 
respondentų  
(respondentų neto) 
 

570 100,00 

Atsisakė dalyvauti 
apklausoje (negrąžinta 
anketų) 
 

114 0,20 

Atsako rodiklis  456 0,80 
 

Respondentų apibūdinimas (n=456) 

Požymis 
Respondentai 

abs. sk. proc. 

Lytis   

Vyrai 211 46,2 

Moterys 245 53,8 

Amžius   

Vidurkis 48 

Mediana 49 

Standartinis nuokrypis 17,0 

Minimalus 18 

Maksimalus 74 

Išsilavinimas   

Pradinis 14 3,1 

Pagrindinis 45 9,9 

Bendras vidurinis  178 39,0 

Aukštesnysis 123 27,0 
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Požymis 
Respondentai 

abs. sk. proc. 

Aukštasis 96 21,0 

Šeiminė padėtis   

Vedęs / ištekėjusi / gyvena nesusituokę 242 48,2 

Nevedęs / netekėjusi 88 19,3 

Išsiskyręs / išsiskyrusi 66 14,5 

Našlys / našlė 60 13,2 

Darbinė veikla   

Dirba 447 47,3 

Nedirba 498 52,7 

Užsiėmimas (socialinė grupė)   

Dirba 115 25,3 

Bedarbis 46 10,1 

Studentas 137 30,1 

Pensininkas 56 12,3 

Kiti 19 4,1 

Nenurodė  18 0,4 

Gyvenamoji vieta   

      Viensėdis 4 1,0 

      Kaimas 240 52,6 

      Miestelis 212 46,4 

     Didmiestis 0 0 
 

Respondentų atsakymų į sveikatos raštingumo klausimus pasiskirstymas (n=456) 

Klausimo 
 

Nr. 
Klausimas 

Atsakymo variantai (abs. sk. (proc.)) 
1 

Labai 
sunku 

2 

Sunku 

3 

Lengva 

4 

Labai 
lengva 

5 

Nežinau 

1. Ar Jums lengva rasti informacijos apie Jus 
dominančios ligos simptomus? 

22 
(4,7) 

79 
(17,4) 

209 
(45,9) 

132 
(29,0) 

14 
(3,0) 

2. Ar Jums lengva rasti informacijos apie Jus 
dominančios ligos gydymą? 

23 
(5,0) 

95 
(20,9) 

211 
(46,3) 

110 
(24,1) 

17 
(3,7) 

3. Ar Jums lengva rasti informacijos, ką 
daryti, prireikus skubios medicinos 
pagalbos? 

17 
(3,8) 

80 
(17,6) 

206 
(45,2) 

143 
(31,3) 

10 
(2,2) 

4. Ar Jums lengva rasti informacijos, kur 
kreiptis profesionalios pagalbos susirgus? 

...  ... ... ... ... 
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5. Ar Jums lengva suprasti, ką Jums sako 
gydytojas? 

...  ... ... ... ... 

6. Ar Jums lengva suprasti vaistų pakuotės 
lapelio turinį? 
 

...  ... ... ... ... 

7. Ar Jums lengva suprasti, ką daryti prireikus 
skubios medicinos pagalbos? 

...  ... ... ... ... 

8. Ar Jums lengva suprasti gydytojo ar 
vaistininko nurodymus, kaip vartoti 
paskirtus vaistus? 

...  ... ... ... ... 

9.  Ar Jums lengva įvertinti gydytojo pateiktos 
informacijos tinkamumą Jums?  

...  ... ... ... ... 

10. Ar Jums lengva įvertinti įvairių gydymo 
būdų privalumus ir trūkumus? 

...  ... ... ... ... 

11. Ar Jums lengva įvertinti, kada Jums 
reikalinga kito gydytojo nuomonė?  

...  ... ... ... ... 

12. Ar Jums lengva įvertinti žiniasklaidoje 
pateiktos informacijos apie ligas 
patikimumą? 

...  ... ... ... ... 

13. Ar Jums lengva pasinaudoti gydytojo 
suteikta informacija priimant sprendimus, 
susijusius su Jūsų liga? 

...  ... ... ... ... 

14. Ar Jums lengva laikytis vaistų vartojimo 
instrukcijos? 

...  ... ... ... ... 

15. Ar Jums lengva iškviesti greitąją medicinos 
pagalbą? 

...  ... ... ... ... 

16. Ar Jums lengva laikytis gydytojo ar 
vaistininko nurodymų? 

...  ... ... ... ... 

17. Ar Jums lengva rasti informacijos, kaip 
pakeisti savo nesveiką elgseną (mesti 
rūkyti, padidinti fizinį aktyvumą, sumažinti 
alkoholio vartojimą)? 

...  ... ... ... ... 

18.  Ar Jums lengva rasti informacijos apie 
psichikos sveikatos problemas, tokias kaip 
stresas ar depresija?  

...  ... ... ... ... 

19. Ar Jums lengva rasti informacijos apie 
Jums reikalingus skiepus ir sveikatos 
patikros tyrimus? 

...  ... ... ... ... 

20. Ar Jums lengva rasti informacijos, kaip 
išvengti ar kontroliuoti sveikatos būkles, 
tokias kaip antsvoris, padidėjęs kraujo 
spaudimas ar cholesterolio kiekis kraujyje? 

...  ... ... ... ... 

21. Ar Jums lengva suprasti įspėjamuosius 
užrašus apie rūkymo, mažo fizinio 
aktyvumo, alkoholio vartojimo žalą 
sveikatai? 

...  ... ... ... ... 

22. Ar Jums lengva suprasti, kodėl reikia 
skiepytis? 

...  ... ... ... ... 

23.  Ar Jums lengva suprasti, kodėl reikia atlikti 
sveikatos patikros tyrimus? 

...  ... ... ... ... 
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24.  Ar Jums lengva įvertinti įspėjamųjų užrašų 
apie rūkymo, mažo fizinio aktyvumo, 
alkoholio žalos sveikatai teisingumą? 

...  ... ... ... ... 

25. Ar Jums lengva apsispręsti, kada Jums 
reikia eiti pas gydytoją pasitikrinti 
sveikatos? 

...  ... ... ... ... 

26. Ar Jums lengva nuspręsti, kokių skiepų 
Jums reikia? 

...  ... ... ... ... 

27. Ar Jums lengva nuspręsti, kokių sveikatos 
patikros tyrimų Jums reikia? 

...  ... ... ... ... 

28. Ar Jums lengva įvertinti žiniasklaidos 
pateikiamos informacijos apie pavojų 
sveikatai teisingumą? 

...  ... ... ... ... 

29. Ar Jums lengva apsispręsti pasiskiepyti nuo 
gripo? 

...  ... ... ... ... 

30.  Ar Jums lengva nuspręsti, kaip apsisaugoti 
nuo ligų, remiantis šeimos narių ir draugų 
patarimais? 

...  ... ... ... ... 

31. Ar Jums lengva nuspręsti, kaip apsisaugoti 
nuo ligų, remiantis žiniasklaidos 
informacija? 

...  ... ... ... ... 

32. Ar Jums lengva rasti informacijos apie 
sveikatos stiprinimą: fizinį aktyvumą, 
sveiką mitybą?  

...  ... ... ... ... 

33. Ar Jums lengva rasti informacijos apie 
psichikos sveikatos stiprinimą? 

...  ... ... ... ... 

34.  Ar Jums lengva rasti informacijos apie 
sveikatai palankią kaimynystę? 

...  ... ... ... ... 

35. Ar Jums lengva suprasti sveikatai įtaką 
darančius politinius sprendimus? 

...  ... ... ... ... 

36. Ar Jums lengva rasti informacijos apie 
sveikatos stiprinimą darbe? 

...  ... ... ... ... 

37.  Ar Jums lengva suprasti šeimos narių ar 
draugų teikiamus sveikatos patarimus? 

...  ... ... ... ... 

38.  Ar Jums lengva suprasti ant maisto 
pakuočių pateikiamą informaciją? 

...  ... ... ... ... 

39.  Ar Jums lengva suprasti žiniasklaidoje 
pateikiamą informaciją apie tai, kaip tapti 
sveikesniu? 

...  ... ... ... ... 

40. Ar Jums lengva suprasti informaciją, kaip 
išlaikyti gerą psichikos sveikatą?  

...  ... ... ... ... 

41. Ar Jums lengva įvertinti, kaip Jūsų 
gyvensena daro įtaką Jūsų sveikatai ir 
gerovei? 

...  ... ... ... ... 

42. Ar Jums lengva įvertinti, kaip Jūsų 
gyvenimo sąlygos padeda Jums išlikti 
sveikam? 

...  ... ... ... ... 

43. Ar Jums lengva įvertinti, kurie Jūsų 
kasdieniai įpročiai turi įtakos Jūsų 
sveikatai? 

...  ... ... ... ... 
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44. Ar Jums lengva priimti sprendimus, 
susijusius su Jūsų sveikatos stiprinimu?  

...  ... ... ... ... 

45. Ar Jums lengva užsinorėjus pradėti 
mankštintis ar lankyti sporto klubą? 

...  ... ... ... ... 

46. Ar Jums lengva pakeisti gyvenimo sąlygas, 
kurios daro įtaką Jūsų sveikatai ir gerovei? 

...  ... ... ... ... 

47. Ar Jums lengva dalyvauti bendruomenės 
sveikatos stiprinimo renginiuose? 

...  ... ... ... ... 

 

 

SVEIKATOS RAŠTINGUMO INDEKS Ų APSKAIČIAVIMAS 

  Analizei atrenkami tie respondentai, kurie atsakė į klausimus (Nr. 1–47),  pasirinkę  atsakymo 
variantus nuo 1 iki 4. Pasirinkę atsakymus „nežinau“ iš konkretaus klausimo analizės atmetami. 

  Apskaičiuojamas bendrasis raštingumo indeksas ir sveikatos raštingumo indeksai 3 srityse 
(sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo). 

3

50
)1( ×−= vidurkisIndeksas  

Bendrojo sveikatos raštingumo indekso apskaičiavimas 

Panaudojami atsakymai į klausimus k1–k47 

Sudarome naują kintamąjįvidBR (bendrojo sveikatos  raštingumo atsakymų balų vidurkis) ir jį 
apskaičiuojame kiekvienam respondentui. Pavyzdžiui, Stata paketo komanda būtų: 

generate vidBR=(k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 + k7 + k8 + k9 + k10 + k11 + k12 + k13 + k14 + k15+ 
k16 + k17 + k18 + k19 + k20 + k21 + k22 + k23 + k24 + k25 + k26 + k27 + k28 + k29 + k30 + k31 + 
k32 + k33 + k34 + k35 + k36 + k37 + k38 + k39 + k40 + k41 + k42 + k43 + k44 + k45 + k46 + k47)/47 

Sudarome bendrojo sveikatos raštingumo indekso kintamąjį ir apskaičiuojame jį kiekvienam respondentui: 
generate BR=(vidBR-1)*(50/3) 
 
Analogiškai apskaičiuojami sveikatos raštingumo indeksai kiekvienai  sričiai. 

Sveikatos priežiūros srities sveikatos raštingumo indeksų apskaičiavimas 

Sudarome naują kintamąjį vidSP (sveikatos priežiūros atsakymų balų vidurkis) ir jį apskaičiuojame. 

generate vidSP=(k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 + k7 + k8 + k9 + k10 + k11 + k12 + k13 + k14 + k15 + 
k16)/16 

Sudarome sveikatos priežiūros raštingumo indekso kintamąjį ir apskaičiuojame jį kiekvienam 
respondentui: 

generate  SP=(vidSP-1)*(50/3) 
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Ligų prevencijos srities sveikatos raštingumo indeksų apskaičiavimas 

Sudarome naują kintamąjįvidLP (ligų prevencijos  atsakymų balų vidurkis) ir jį apskaičiuojame. 

gen vidLP=(k17 + k18 + k19 + k20 + k21 + k22 + k23 + k24 + k25 + k26 + k27 + k28 + k29 + k30 + 
k31)/15 

Sudarome ligų prevencijos srities raštingumo indekso kintamąjį ir apskaičiuojame jį kiekvienam 
respondentui: 

generate LP=(vidLP-1)*(50/3) 

Sveikatos stiprinimo srities sveikatos raštingumo indeksų apskaičiavimas. 

Sudarome naują kintamąjį vidSS (sveikatos stiprinimo srities atsakymų balų vidurkis) ir jį apskaičiuojame. 

gen vidSS=(k32 + k33 + k34 + k35 + k36 + k37 + k38 + k39 + k40 + k41 + k42 + k43 + k44 + k45 + 
k46 + k47)/16 

Sudarome sveikatos stiprinimo  srities  raštingumo indekso kintamąjį ir kiekvienam respondentui jį 
apskaičiuojame: 

gen SS=(vidSS-1)*(50/3) 
 
 
Sveikatos raštingumo indekso skirstinio apibūdinimas (lentelės pavyzdys) 
 

Sveikatos 
raštingumas 

N 

M
až

ia
us

ia
 

re
ik

šm
ė 

D
id

ži
au

si
a 

re
ik

šm
ė 

V
id

ur
ki

s 

S
ta

nd
ar

tin
ė 

pa
kl

ai
da

 

S
ta

nd
ar

tin
is

 
nu

ok
ry

pi
s 

M
ed

ia
na

 

S
im

et
riš

ku
m

o 
ko

ef
. 

E
ks

ce
so

 
ko

ef
. 

Bendrasis 
sveikatos 
raštingumas  
 

456 3,19 50 31,95 0,24 7,63 32,6 -0,07 -0,02 

Sveikatos 
priežiūra 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ligų 
prevencija 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Sveikatos 
stiprinimas 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Arba lentelė su mažiausia būtina informacija raštingumo skirstiniui apib ūdinti:  

Sveikatos 
raštingumas 

N 
Mažiausia 
reikšmė 

Didžiausia 
reikšmė 

Vidurkis Standartinis nuokrypis Mediana 

Bendrasis 
sveikatos 
raštingumas 
 

456 3,19 50 31,95 7,63 32,6 

Sveikatos 
priežiūra 
 

... ... ... ... ... ... 

Ligų 
prevencija 
 

... ... ... ... ... ... 

Sveikatos 
stiprinimas 
 

... ... ... ... ... ... 

 
 
Sveikatos raštingumo indekso skirstinio apibūdinimas (diagramos pavyzdys) 

 
 
 

 
 
 

 (lentelės pavyzdys) Sveikatos raštingumo lygių struktūra 

Sveikatos 
raštingumas 

N 
Sveikatos raštingumo indekso grupės, proc. (abs. sk.) 

Neadekvatus Probleminis Pakankamas Puikus 

Bendrasis sveikatos 
raštingumas 
 

456 18,3 (83) 38,1 (174) 33,7 (154) 9,9 (45) 

Sveikatos priežiūra 
 

450 ... 17,9(81) 31,0(140) 38,5(173) 12,6(56) 

Neadekvatus     Probleminis                    Pakankamas                     Puikus 

Raštingumo indeksas 

D
až

n
is
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Ligų prevencija 
 

452 18,8(85) 30,2(137) 36,0(163) 14,9(67) 

Sveikatos 
stiprinimas 
 

448 28,0(125) 33,4(150) 27,4(123) 11,1(50) 

 
 
Riboto (nepakankamo) raštingumo paplitimas (lentelės pavyzdys) 

 
Sveikatos raštingumas N 

Nepakankamas  raštingumas 

Abs. sk. Proc. 95 proc. PI* 

Bendrasis sveikatos 
raštingumas 
 

456 257 56,4 51,8– 60,9 

Sveikatos priežiūra 
 

450 221 49,1 44,4 -  53,8 

Ligų prevencija 
 

452 222 49,1 44,4  - 53,8 

Sveikatos stiprinimas 
 

448 275 61,4 56,7 – 65,9 

* 95 proc. pasikliautinis intervalas (lengvai apskaičiuojamas naudojant OpenEpi, WinPepi ar 
kitas skaičiuokles arba atitinkamą statistinį paketą). 

 
Proporcijos pasikliautinio intervalo skaičiavimui su WinPepi skaičiuokle (pavyzdys) 
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Nepakankamo raštingumo (bendrojo, sveikatos priežiūros, ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo 
srityse) paplitimas gali būti nagrinėjamas įvairiose socialinėse-demografinėse grupėse. 
 
Bendrojo nepakankamo raštingumo paplitimas įvairiose socialinėse-demografinėse grupėse 
(lentelės pavyzdys) 
 

 
Grupė 

 
N 

Nepakankamas  raštingumas 
Abs. sk. Proc. 95 proc. PI* 

       Lytis: 
Vyrai 
Moterys 

 
211 
245 

 
113 
114 

 
53.6 
46.5 

 
46.6–60.4 
40.2–53.0 

     Amžiaus grupė: 
15–17 m. 
18–29 m.  
30–54 m.  
55–69 m. 
70 m. ir vyresni 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

        Išsilavinimas: 
Pradinis 
Pagrindinis 
Bendras vidurinis 
Povidurinis/aukštesnysis 
Aukštasis 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 
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Šeiminė padėtis 
Vedęs / ištekėjusi / gyvena nesusituokę 
Nevedęs / netekėjusi 
Išsiskyręs (-usi) 
Našlys (-ė) 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

Užsiėmimas 
Dirba 
Bedarbis (-ė) 
Studentas (-ė) 
Pensininkas (-ė) 
Kita  

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

Gyvenamoji vieta 
Viensėdis 
Kaimas 
Miestelis 
Miestas 
Didmiestis 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

 

  Analogiškai nepakankamo raštingumo paplitimą rekomenduojama analizuoti pagal tris 
sveikatos raštingumo sritis (sveikatos priežiūra, ligų prevencija, sveikatos stiprinimas). 


