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Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ligoniams,
sergantiems cukriniu diabetu
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Santrauka. Visas pasaulis susidūrė su cukrinio diabeto pandemija, kuri susijusi su populiacijos
senėjimu, urbanizacija, netinkamais mitybos įpročiais, mažu fiziniu aktyvumu, nutukimu. Cukrinio
diabeto sukeltos komplikacijos: aklumas, inkstų pažeidimas, diabetinės neuropatijos bei krauja-
gyslių ligos sąlygoja dideles medicinines, socialines ir ekonomines  problemas. Lietuvos bei
užsienio autorių duomenimis, ligonių, sergančiųjų cukriniu diabetu, skaičius Lietuvoje svyruoja
nuo 2,5 iki 4,9 proc. visos šalies populiacijos.

Šio straipsnio tikslas – supažindinti su cukrinio diabeto paplitimu, išlaidų šiems ligoniams
vertinimo metodais, tiesioginėmis ir  netiesioginėmis išlaidomis, taip pat apžvelgti pasaulyje
atliktus tyrimus, vertinusius išlaidas ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu.

Tiesioginėms išlaidoms ligoniams, sergantiems tam tikra liga, yra priskiriamos finansinės
asmens, jo artimųjų ar valstybės išlaidos, tiesiogiai susijusios su liga. Netiesioginėms išlaidoms
priskiriamos prarastos asmens ir valstybės pajamos dėl žmogaus laikino ar pastovaus nedar-
bingumo, ankstyvo išėjimo į pensiją ar ankstyvos mirties. Vertinant tiesiogines ir netiesiogines
išlaidas ligoniams, sergantiems tam tikra analizuojama patologija, dažniausiai yra naudojamas
ligos-išlaidų metodas. Ligos-išlaidų tyrimai vertina sergančiųjų tam tikra liga sunaudojamus
resursus ir potencialiai galimas prarasti lėšas. Vertinant ligos ekonominius aspektus, svarbu
parinkti tinkamus išlaidų vertinimo metodus, patikimus epidemiologinius ir ekonominius duomenis.

Išlaidos cukriniam diabetui bei jo komplikacijoms gydyti įvairiose pasaulio šalyse svyruoja
nuo 3 iki 12 proc. bendrų šalies sveikatos priežiūros išlaidų. Atliktų tyrimų duomenimis, tiesioginės
išlaidos išaugo nuo 1,7 bilijono JAV  dolerių 1969 metais iki 44,4 bilijono JAV dolerių 1997
metais. Netiesioginės išlaidos, palyginus pirmuosius 1969 m. ir paskutinius 1997 m. atliktus
tyrimus, padidėjo 33 kartus – nuo 1,6 bilijono JAV  dolerių iki 54,1  bilijono JAV  dolerių.
Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų santykis per tuos metus pakito atitinkamai – nuo 62–38 proc.
1969 metais iki atitinkamai – 45–55 proc. 1997 metais. Žmonių, sergančių cukriniu diabetu,
sveikatos priežiūros išlaidos yra 2–4 kartus didesnės negu sergančių kitomis ligomis. Ankstyva
ligos diagnostika, laiku pradėtas gydymas, ankstyva ligos komplikacijų prevencija gali būti labai
naudinga išsaugant gerą paciento gyvenimo kokybę bei taupant ribotus sveikatos sistemos resursus.
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Sveikatos ekonomikos klausimai dėl geometrine
progresija augančių sveikatos priežiūros išlaidų, ribotų
sveikatos sistemos resursų bei ribotų finansinių valsty-
bės galimybių, vis labiau senstančios šalies ir pasaulio
populiacijos, medicininių technologijų tobulėjimo tam-
pa vis aktualesni dabartinėje visuomenėje. Tyrimų, ver-
tinančių išlaidas ligoniams, sergantiems tam tikra liga,
rezultatai pasaulyje dažnai naudojami priimant svar-
bius politinius sprendimus, sprendžiant reikšmingus
sveikatos sistemos valdymo klausimus. Ekonominiai
duomenys kartu su ligos paplitimo, sergamumo, mir-
tingumo rodikliais rodo realią tam tikros analizuojamos
patologijos įtaką šalies visuomenei.

Šalių vyriausybės reformuoja sveikatos sistemą ir
stengiasi riboti išlaidas, nes resursai, skirti sveikatos
sistemai, yra nedideli. Nė viename šiuolaikinės ekono-
mikos sektoriuje išlaidos neauga taip greitai kaip svei-
katos priežiūros sistemoje.

Kuomet išlaidos auga, o galimybės ribotos, tampa
neišvengiamai aktualus naudojamų technologijų, vais-
tų, taikomų gydymo metodų efektyvumas. Priklau-
somai nuo cukrinio diabeto bei jo komplikacijų papli-
timo, nuo taikomo gydymo sudėtingumo bei ligos diag-
nozavimo, gydymo išlaidos įvairiose pasaulio šalyse
varijuoja nuo 2,5 iki 15 proc. viso šalies sveikatos sis-
temos biudžeto (1). Tyrimai, vertinantys cukrinio dia-
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beto ekonominius aspektus, leidžia gauti daugiau in-
formacijos apie išlaidas ligoniams, sergantiems cuk-
riniu diabetu, ir dėl jo komplikacijų bei leidžia sujung-
ti klinikinę bei ekonominę informaciją nustatant
taikomų prevencijos, diagnostikos, gydymo intervencijų
efektyvumą ir racionalumą.

Šio straipsnio tikslas – supažindinti su cukrinio dia-
beto paplitimu, išlaidų vertinimo metodais, tiesiogi-
nėmis ir netiesioginėmis išlaidomis, taip pat apžvelgti
pasaulyje atliktus tyrimus, vertinančius išlaidas ligo-
niams, sergantiems cukriniu diabetu.

Cukrinio diabeto problema – paplitimas
Lietuvoje ir pasaulyje
Cukrinio diabeto plitimas pasaulyje, taip pat ir Lie-

tuvoje, įgyja vis didesnį pagreitį. Visas pasaulis
susidūrė su šios ligos pandemija, kuri susijusi su
populiacijos senėjimu, urbanizacija, netinkamais
mitybos įpročiais, mažu fiziniu aktyvumu, nutukimu.
Cukrinio diabeto sukeltos komplikacijos: aklumas,
inkstų pažeidimas, diabetinės neuropatijos bei
kraujagyslių ligos sąlygoja dideles medicinines,
socialines ir ekonomines problemas.

Įvairiose Europos šalyse cukriniu diabetu serga nuo
3 iki 7,2 procentų visos šalies populiacijos. Cukrinio
diabeto komplikacijos, kurių dažniausiai randasi dėl
prastos diabeto kontrolės, didina invalidumo, nedar-
bingumo lygį ir sąlygoja ankstyvą mirtį. Šiuo metu iš
Europoje gyvenančių 850 milijonų žmonių apie 26
milijonai serga cukriniu diabetu (2).

Tikslų sergančiųjų cukriniu diabetu skaičių nusta-
tyti sudėtinga. Didelei daliai sergančiųjų cukrinis dia-
betas diagnozuojamas tik tada, kai jau būna diagno-

zuotos diabeto sąlygotos komplikacijos. Tai ypač ak-
tualu II tipo cukriniam diabetui. Bandant nustatyti
tikslų sergančiųjų cukriniu diabetu skaičių populiaci-
joje, belieka pasitelkti statistinius prognozavimo me-
todus. Remiantis Nacionalinio registro 1997 m. sausio
1 d. duomenimis, Lietuvoje I tipo cukriniu diabetu sir-
go 396 vaikai ir 3155 suaugę žmonės. Lietuvos svei-
katos programoje teigiama, kad matematinės hipotezės
būdu galima prognozuoti, kad sergančiųjų skaičius
galėtų siekti 52 tūkst., nors užregistruota tik 31 tūkst.
ligonių (3). Kauno medicinos universiteto Endokrino-
logijos instituto duomenimis, 1998 m. Lietuvoje 35–
64 metų grupėje cukriniu diabetu sirgo 3,76 proc. vyrų
ir 4,56 proc. moterų (4). Lietuvos cukrinio diabeto
registro duomenimis, 1998 m. Lietuvoje buvo 3353
suaugę žmonės, sergantys I tipo cukriniu diabetu, o
preliminarinėse 1999 ir 2000 m. ataskaitose – sergan-
čiųjų šia liga buvo atitinkamai – 3493 ir 3591 (5).
Remiantis 1998 metais H. King ir jos kolegų iš Pa-
saulinės sveikatos organizacijos atliktais prognostiniais
apskaičiavimais, Lietuvoje 1995 m. cukrinio diabeto
paplitimas buvo 4,2 proc., 2000 metais – 4,3 proc., o
2025 metais prognozuojama, kad šia liga sirgs 4,9 proc
visos Lietuvos populiacijos (6).  Pagal A. F. Amos, D.
J. McCarty ir P. Zimmet apskaičiavimus 1995 metais
cukriniu diabetu sirgo 94,9 tūkstančiai žmonių arba
2,54 proc. Lietuvos populiacijos (7). Lietuvos sveika-
tos informacijos centro duomenimis, 2001 metais už-
registruoti 8086 žmonės, sergantys I tipo cukriniu
diabetu, 693 iš jų I tipo diabetas diagnozuotas pirmą
kartą. 2001 metais Lietuvoje užregistruota 41697 žmo-
nės, sergantys II tipo cukriniu diabetu, 6668 – ši liga
diagnozuota pirmą kartą (1 lentelė).

1 lentelė. Cukrinio diabeto paplitimas Lietuvoje (įvairių tyrėjų prognostinių apskaičiavimų duomenimis)

Mokslininkai, leidinys, organizacija Metai Cukrinio diabeto Žmonių, sergančių
paplitimas, proc. cukriniu diabetu,

skaičius
A. F. Amos, D. J. McCarty ir P. Zimmet (7) 1995 2,54 94 900
H. King, R. E. Aubert, W. H. Herman (6) 1995 4,2 110 000

2000 4,3 115 000
2025 4,9 137 000

Lietuvos sveikatos programa (3) 1996 2,3 proc. miesto gyventojų 52 000
1,98 proc. kaimo gyventojų

Kauno medicinos universiteto 1998* 3,76 proc. vyrų ir
Endokrinologijos institutas 4,56 proc. moterų
Lietuvos suaugusiųjų cukrinio diabeto 1998 3 353
registras (I tipo cukriniu diabetu) 1999 3 493

2000 3591
Lietuvos sveikatos informacijos centras 2001 1,8 49 800

* 35–64 metų grupėje.
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Cukrinio diabeto paplitimo prognozės yra gana niū-
rios. Pasaulinės sveikatos organizacijos apskaičiavi-
mais, sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius pasaulyje
išaugs nuo 135 milijonų 1995 metais iki 300 milijonų
2025 metais (8).

Pirmoje lentelėje pateikti skirtingų autorių duome-
nys labai skiriasi, tačiau visi autoriai sutinka, kad ge-
rėjant šalies ekonominei situacijai, populiacijai prisi-
taikant ir įsisavinant vakarietiškus gyvenimo stan-
dartus, cukrinio diabeto paplitimas didėja. Ši tenden-
cija būdinga ne tik Lietuvai ar kitoms posovietinėms
šalims, tačiau ir visam pasauliui, ypač žemo ekono-
minio lygio Afrikos, Azijos valstybėms. Ekonomiškai
stipriose pasaulio šalyse cukrinis diabetas labiausiai
paplitęs tarp vyresnių kaip 65 metų žmonių, Lietuvoje
didelis skaičius sergančiųjų cukriniu diabetu yra 45–
64 metų grupėje (4). Jeigu žmogus suserga cukriniu
diabetu jaunesnio amžiaus, yra daugiau laiko lėtinėms
diabeto komplikacijoms, daugiau šalies resursų su-
naudojama komplikacijoms diagnozuoti bei gydyti.

Cukriniam diabetui skiriamas didelis dėmesys ir
Lietuvos sveikatos politikos dokumentuose, t. y. Lietu-
vos sveikatos programoje bei St. Vincento deklaraci-
joje, pasirašytoje dar 1991 metais. Iki šiol Lietuvoje
nebuvo išsamiau analizuota ekonominė cukrinio dia-
beto pusė, t. y. kiek resursų sunaudojama šiai ligai
gydyti, kokios asmens, sveikatos sistemos, valstybės
išlaidos tenka ligoniams, sergantiems šia liga. Kadangi
klausimas aktualus ir naujas, pirmiausia reikėtų ap-
žvelgti, kokie tyrimai šiuo klausimu yra atlikti pasau-
lyje.

Metodai ir priemonės, kuriais galima įvertinti
išlaidas ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu.
Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apibūdinimas
Visas išlaidas ligoniams, sergantiems tam tikra liga,

galima suskirstyti į tiesiogines ir netiesiogines. Plačiau-
siai analizuojamos ir lengviausiai apskaičiuojamos yra
tiesioginės išlaidos, skiriamos sergantiems cukriniu
diabetu.

Tiesioginėms išlaidoms priskiriamos finansinės as-
mens, jo artimųjų ar valstybės išlaidos, tiesiogiai susi-
jusios su liga. Dažniausiai tiesioginėms išlaidoms pri-
skiriamos asmens ir valstybės išlaidos vaistams, vita-
minams, kitoms gydomosioms bei higienos priemo-
nėms įsigyti, išlaidos ambulatoriniam, stacionariniam
bei reabilitaciniam gydymui, išlaidos invalidumo  pen-
sijoms ar ligos pašalpoms išmokėti (9). Dabar daugelis
mokslininkų, dirbančių šioje srityje, tiesioginėms iš-
laidoms priskiria ir išlaidas transportui, vykstant į gy-
dymo įstaigas ir iš jų, taip pat globėjo išlaidas, slaugy-
tojo globojančio bei padedančio sergančiajam (10).

Galima diskutuoti, ar valstybės skiriami finansiniai iš-
tekliai ligoniams yra pakankami, tačiau neabejotinai
didžiausia tiesioginių išlaidų dalis, diagnozuojant bei
gydant cukrinį diabetą bei jo komplikacijas, tenka
valstybei, t. y. Lietuvos sveikatos priežiūros ir sociali-
nei sistemai.

Nemaža dalis sergančiųjų cukriniu diabetu sėkmin-
gai prisitaiko prie aplinkos bei suderina įvairias gyve-
nimo sritis su savo liga. Nemažai jų sėkmingai dirba
mėgstamą darbą ir įgyvendina tolesnius gyvenimo pla-
nus. Tačiau didelė dalis sergančiųjų šia neišgydoma
liga priversti atsisakyti darbo, tampa bedarbiais invali-
dais – tai vadinamos netiesioginės išlaidos sergan-
tiesiems. Netiesioginėms išlaidoms ligoniams, sergan-
tiems cukriniu diabetu, priskiriamos prarastos asmens
ir valstybės pajamos dėl žmogaus laikino ar pastovaus
nedarbingumo, ankstyvo išėjimo į pensiją ar ankstyvos
mirties. Šias išlaidas taip pat svarbu pridėti prie jau
minėtų tiesioginių (11). Netiesioginėms išlaidoms
ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu, priskiriamos
ir išlaidos, patiriamos dėl ankstyvos mirties, kuri
sąlygota cukrinio diabeto. Daroma prielaida, kad
asmuo per tuos metus dar galėtų gauti tam tikrų pa-
jamų, kurios yra prarandamos žmogui mirus anksčiau
negu kitam populiacijos nariui (12).

Vertinant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ligo-
niams, sergantiems tam tikra analizuojama patologija,
dažniausiai naudojamas ligos-išlaidų (angl. cost-of-ill-
ness) metodas. Atliekant ligos-išlaidų tyrimus, verti-
namas tam tikros ligos ekonominis poveikis valstybės
bei šeimos biudžetui, tiesiogines ir netiesiogines iš-
laidas, skiriamas sergantiesiems (13). Atlikus ligos-
išlaidų tyrimus, įvertinami sunaudojami resursai ir
potencialiai galimos prarasti lėšos. Ligos-išlaidų me-
todu dažniausiai naudojasi sveikatos politikai, vyriau-
sybinės ir nevyriausybinės organizacijos, mokslininkai
bei farmacinės kompanijos. Dažnas sveikatos politikas
naudojasi ligos-išlaidų tyrimų rezultatais priimant
sprendimus, susijusius su biudžeto paskirstymu, nu-
statant finansavimo prioritetus. Dažna nevyriausybinė
organizacija naudojasi ligos-išlaidų tyrimų išvadomis,
įrodinėdama tam tikros juos dominančios sveikatos
problemos naštą bei svarbą šalies visuomenei (10).

Ligos-išlaidų metodas, nors ir labai plačiai naudo-
jamas, tačiau neretai kai kurių mokslininkų kritikuo-
jamas. Pagrindinis argumentas – ligos-išlaidų metodu
galima įvertinti visas išlaidas ligoniams, tačiau nega-
lima atsakyti į klausimą, ar resursai naudojami racio-
naliai ir efektyviai (14–17). Kiekvieno tyrimo metu
vertinant intervencijos efektyvumą, pirmiausia reikia
įvertinti išlaidas, taigi ligos-išlaidų tyrimas yra vienas
išlaidų efektyvumo lygties narys (8).
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Atliekant ligos-išlaidų tyrimus, gali būti naudojami
du metodai: hierarchinis (angl. „Top-down“ approach)
ir kylantysis (angl. „Bottom-up“ approach) bei va-
dovaujamasi paplitimo (angl. prevalence-based) arba
sergamumo (angl. incidence-based) metodikomis  (10).
Naudojant hierarchinį metodą, žinant visas sveikatos
sistemos išlaidas, apskaičiuojama, kuri jų dalis pa-
tiriama dėl tam tikros patologijos. Pagal kylantįjį me-
todą, einama nuo smulkmenų prie bendrųjų principų,
pirmiausia įvertinama vieno vieneto išlaidos, tarkim,
vieno lovadienio arba vieno ligonio, sergančio diabetu,
išlaidos, o vėliau vieno vieneto arba asmens išlaidos
yra ekstrapoliuojamos visiems sergantiesiems (18).
Prisilaikant paplitimo nuostatos, įvertinama visų ana-
lizuojamos patologijos atvejų ekonominė našta per
vienerius metus, t. y. visų sergančiųjų tam tikra liga
išlaidos per vienerius metus. Tyrimais, pagrįstais ser-
gamumo metodika, vertinamos ne išlaidos per vienerius
metus sergantiesiems, o kaip išlaidos sergantiesiems
kinta priklausomai nuo ligos eigos. Vertinama, kokios
išlaidos skiriamos sergantiesiems ligos pradžioje bei
kaip jos kinta metai iš metų prisidedant ligos kompli-
kacijoms, kintant sergančiojo būklei. Tyrimais, pagrįs-
tais sergamumo metodikomis, įvertinamas kiekvienais
ligos metais prisidedančių išlaidų dydis (10).

Pasirinktas metodas gali turėti didelės įtakos at-

liekamo tyrimo rezultatams (19). Atliekant ligos-išlaidų
tyrimus, svarbu remtis tiksliais ir patikimais epide-
miologiniais duomenimis, atlikti statistinį gautų rezul-
tatų apdorojimą, įvertinti rezultatų patikimumą bei iš-
vadų reikšmingumą.

Išlaidos ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu,
sudaro nemažą dalį bendrojoje šalies sveikatos sistemos
išlaidų struktūroje. Lietuvoje iki šiol tam tikros pato-
logijos ekonominis efektas sveikatos sistemai arba pa-
cientui buvo ir yra nauja mažai analizuota veiklos sritis.

Tyrimai, vertinantys išlaidas ligoniams,
sergantiems cukriniu diabetu
Ligos-išlaidų tyrimai atliekami ne tik vertinant iš-

laidas ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu. Pa-
saulyje atlikta daugelio labiausiai paplitusių ligų ligos-
išlaidų tyrimai. Dažnai cukrinis diabetas išskiriamas
kaip viena „brangiausių“ ligų. Pirmame grafike patei-
kiamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ligoniams,
sergantiems labiausiai paplitusiomis ligomis (1 pav.).

1981 metais JAV atliktas tyrimas, kur buvo anali-
zuotos bei lygintos viso gyvenimo išlaidos ligoniams,
sergantiems cukriniu diabetu, insultu, ūmine limfocitine
leukemija, krūties vėžiu ir reumatoidiniu artritu. Dėl
didelio paplitimo viso gyvenimo išlaidos ligoniams,
sergantiems cukriniu diabetu, buvo didžiausios, ma-

1 pav. Tiesioginės bei netiesioginės išlaidos sergantiesiems labiausiai paplitusiomis ligomis
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žiausios – sergančiųjų ūmine limfocitine leukemija.
Perskaičiavus išlaidas, tenkančias vienam žmogui, cuk-
rinis diabetas atsidūrė ketvirtoje vietoje pagal išlaidų
dydį, tačiau pridėjus netiesiogines išlaidas sergantie-
siems, cukrinis diabetas vėlgi grįžo į buvusią poziciją
(8).

1969–1997 metais atlikta per 20 tyrimų, kuriuose

buvo vertinamos išlaidos  ligoniams, sergantiems cuk-
riniu diabetu. Daugiausia jų JAV ir Anglijoje. Dauguma
jų analizavo išlaidas ligoniams, sergantiems II tipo
cukriniu diabetu. Tik keletas tyrimų, kur buvo verti-
namos išlaidos sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu.
Antroje lentelėje pateikiami 1969–1997 metų įvairiose
pasaulio šalyse atliktų tyrimų duomenys (2 lentelė).

2 lentelė. Išlaidos sergantiesiems cukriniu diabetu įvairiose pasaulio šalyse, skirtingų autorių
duomenimis,  bilijonai JAV  dolerių (jei šalia nėra pažymėta kitaip) (8)

Tyrimas Metai Šalis Tyrimo Bendros Tiesioginės Netiesioginės
metodas išlaidos išlaidos  išlaidos

SMBLIC* 1969 JAV Hierarchinis 2,60 1,0 1,60
SMBLIC* 1973 JAV Hierarchinis 4,00 1,7 2,30
SMBLIC* 1975 JAV Hierarchinis 5,30 2,5 2,80
SMBLIC* 1977 JAV Hierarchinis 6,80 3,4 3,40
Taylor 1977 JAV Kylantysis – 6,9 –
Policy Analysis, 1977 JAV Kylantysis 10,80 3,7 7,10
Inc. 1978 Švedija 1317 milijonai 568 milijonai 749 milijonai
Jonsson kronų kronų kronų
Platt, Sudovar (33) 1979 JAV Kylantysis 15,7 5,6 10,10
Miller (34) 1979 JAV Kylantysis 12,4 7,4 5,00
Laing 1979– Didžioji 144 milijonai 83,7 milijonai 60,6 milijonai

1980 Britanija svarų svarų svarų
SMBLIC* 1980 JAV Hierarchinis 9,7 4,8 4,90
Smeeding, Booton 1980 JAV Hierarchinis 18,9 5,7 10,00
Carter Center 1980 JAV Kylantysis – 7,9 –
SMBLIC* 1984 JAV Hierarchinis 13,8 7,4 6,30
Gerard 1984 Anglija ir 259–603 239 milijonai 20–364

Velsas milijonai svarų svarų milijonai svarų
Huse** 1986 JAV Hierarchinis 19,8 11,6 8,20
Laing, Williams 1986– Anglija ir – 484 milijonai –

1987 Velsas svarų
Fox, Jacobs 1987 JAV Kylantysis 20,4 9,6 10,80
Pracon, Inc.
ADA**** 1992 JAV Kylantysis 91,8 45,2 46,60
Rubin 1992 JAV Kylantysis – 105,2 –
Gray *** 1992 Anglija ir – 96 milijonai 113 milijonų

Velsas svarų svarų
Stern *** 1993 Izraelis – 104,000 –

svarų/pacientui
Thom 1993 JAV 20,0 15,0 5,00
Hart*** 1994 Ispanija – 8,1 bilijono –

pesetų
Hodgson 1995 Hierarchinis – 47,9 –
ADA**** 1997 JAV Kylantysis 98,2 44,1 54,10

*Metropolitan gyvybės draudimo kompanijos statistikos biuras (angl. Statistical Bureau of the Metropolitan
Life Insurance Company) – SMBLIC. ** tik apie II tipo cukrinį diabetą. *** tik apie I tipo cukrinį diabetą. ****
Amerikos diabeto asociacija (angl. American diabetes association) – ADA.
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Iki šiol nėra sukurta modelio, kuriuo būtų galima
tiksliai įvertinti išlaidas ligoniams, sergantiems cukriniu
diabetu. Kiekvienas tyrėjas ar tyrėjų grupė prisidėjo
prie išlaidų vertinimo metodikos tobulinimo. Dėl to
verta šiuos tyrimus, jų duomenis bei atlikimo metodus
paanalizuoti išsamiau.

1977 m. Taylor ir Metropolitan gyvybės draudimo
kompanijos statistikos biuras (angl. Statistical Bureau
of the Metropolitan Life Insurance Company –
SBMLIC) atliko išlaidų ligoniams, sergantiems cukri-
niu diabetu, vertinimo tyrimus. Pagal Taylor tiesiogi-
nės išlaidos buvo 6,9 bilijonai JAV dolerių, o pagal
SBMLIC beveik dvigubai mažiau – 3,4 bilijonai JAV
dolerių. Šį skirtumą galima paaiškinti naudotomis skir-
tingomis tyrimų metodikomis. Taylor tyrime vertintos
išlaidos sergantiems pagal asmeninį pacientų, sergančių
cukriniu diabetu, patyrimą, pagal individualius pacien-
tų atsakymus. SMBLIC tyrime naudoti vyriausybės
duomenų bazių sveikatos sistemos resursų sunaudoji-
mo duomenys.

1980 m. atliktame tyrime SBMLIC, naudodami tik
pagrindinės diagnozės duomenis, tiesiogines išlaidas
įvertino 4,8 bilijonais JAV  dolerių, tais pačiais metais
Carterio centras į tyrimą įtraukė išlaidas ir tų ligonių,
kai cukrinis diabetas buvo ne pagrindinė, o gretutinė
diagnozė. Carterio centro duomenimis, tiesioginės iš-
laidos sudarė 7,9 bilijonus JAV dolerių (10).

1977 metais Policy Analysis Inc. vieninteliai JAV
atliko ligos-išlaidų tyrimą pagrįstą sergamumo meto-
dikomis (angl. incidence-based). Jie įvertino, kad bend-
ros viso gyvenimo sergančiųjų diabetu išlaidos, kuriems
ši liga buvo diagnozuota 1977 m., sudarys 10,8 bilijonų
JAV dolerių. Vertinant sveikatos priežiūros išlaidas per
visus ateinančius gyvenimo metus vienam sergančia-
jam, pagal Policy Analysis, Inc., susidarys 18 257 JAV
dolerių (20). 1992 m. A. Gray ir kolegos kaip ir Policy
Analysis, Inc. tyrime naudojosi sergamumo metodi-
komis. I tipo cukriniu diabetu sergantiems išlaidos
Anglijoje ir Velse 1992 m. buvo 96 milijonai Anglijos
svarų (21, 22).

1987 m. Fox, Jacobs & Pracon, Inc. nustatė, kad
išlaidos sergantiesiems cukriniu diabetu  sudaro 20,4
bilijonai JAV dolerių. 34 proc. visų išlaidų sudarė iš-
laidos stacionarinei pagalbai ir tik 20 proc. iš jų suda-
rė išlaidos stacionarinei pagalbai, kai pagrindinė diag-
nozė buvo cukrinis diabetas (23). Didžioji dalis visų
stacionarinei pagalbai skirtų išlaidų sudarė išlaidos
cukrinio diabeto lėtinėms komplikacijoms gydyti.

Lyginant Fox, Jacobs & Pracon, Inc. 1987 m. ir
1992 m. Amerikos diabeto asociacijos (ADA) atliktus
tyrimus, pastebimas ypatingai didelis nustatytų bendrų-
jų išlaidų sergantiesiems cukriniu diabetu šuolis nuo

20,4 bilijono JAV  dolerių 1987 m. iki 92 bilijono JAV
dolerių 1992 m. Šis skirtumas gali būti paaiškinamas
tuo, kad vėlesnį 1992 m. ADA tyrimą atlikę  tyrėjai
įtraukė išlaidas, susijusias su greitosios pagalbos pa-
slaugomis, sveikatos priežiūra paciento namuose, li-
goninių ambulatorinių padalinių paslaugas bei stacio-
narinių paslaugų išlaidas, susijusias su cukrinio diabeto
komplikacijomis. Išlaidų padidėjimą taip pat galima
būtų paaiškinti labai išaugusiomis stacionarinio gy-
dymo išlaidomis bei pastovaus nedarbingumo dėl cuk-
rinio diabeto išlaidomis. Remiantis naujausių ADA ty-
rimų, atliktų 1997 metais, duomenimis, išlaidos sergan-
tiems cukriniu diabetu sudarė 98,2 bilijonų JAV dole-
rių.  Tiesioginės išlaidos sumažėjo nuo 45,2 bilijono
JAV dolerių 1992 m. iki 44,1 bilijono JAV  dolerių
1997 metais. Šis sumažėjimas gali būti sietinas su
stacionarinio gydymo išlaidų sumažėjimu nuo 20,2
milijonų 1992 m. iki 13,9 milijonų JAV  dolerių 1997m
(2, 10, 24) (2 pav.).

1992 m. R. J. Rubinas ir jo kolegos vertino žmonių,
sergančių cukriniu diabetu, patiriamas sveikatos prie-
žiūros išlaidas (25). Tais pačiais 1992 m. Fox & ADA
atliko panašų tyrimą, tačiau šių dviejų tyrimų duome-
nys skyrėsi 2,5 karto. Pagal R. J. Rubiną, išlaidos
sergantiesiems cukriniu diabetu 1992 m. sudarė 105
bilijonus JAV dolerių arba 1/7 visų šalies sveikatos
priežiūros išlaidų; pagal Fox & ADA ši suma buvo 45
bilijonai JAV dolerių. Šio skirtumo priežastis gali būti
ta, kad Fox & ADA vertino tik tiesiogiai su cukriniu
diabetu bei jo komplikacijomis susijusias išlaidas (26),
o R. J. Rubinas vertino žmonių, sergančių cukriniu
diabetu, visas patiriamas sveikatos priežiūros išlaidas,
nesvarbu, ar jos susijusios su cukriniu diabetu, ar ne.
Jei visi ligų-išlaidų tyrimai būtų atliekami tokiu būdu,
tai išlaidos keletą kartų viršytų bendrąsias šalies
sveikatos priežiūros išlaidas.

Tiksliausiu cukrinio diabeto ligos-išlaidų tyrimų
laikomas Hodgsono tyrimas (1995). Analizuodamas
gautus duomenis, jis naudojo jautrumo statistinę ana-
lizę bei apskaičiavimus, kurie nulėmė, kokio dydžio
išlaidos cukriniam diabetui gydyti gali būti, vertin-
damas bendrąsias šalies sveikatos sistemos išlaidas.
Jis įtraukė išlaidas komplikacijų bei kitų medicininių
būklių, susijusių su cukriniu diabetu, sveikatos prie-
žiūrai. Pagal J. Hodgsoną, bendrosios medicininės iš-
laidos sergantiesiems cukriniu diabetu 1995 m. galėjo
svyruoti nuo 34,3 iki 63,7 bilijonų JAV dolerių (vidur-
kis – 47,9 bilijonai JAV dolerių). 18,8 bilijonai JAV
dolerių (39 proc.) buvo priskirta sveikatos priežiūros
išlaidoms, kai diabetas buvo pagrindinė liga, 18,7
bilijonai JAV dolerių (39 proc.) – išlaidos žmonėms,
kuriems jau nustatyta cukrinio diabeto komplikacijų,
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ir 6 bilijonai JAV dolerių (12,5 proc.) išleista dėl pra-
ilgėjusios gydymosi trukmės stacionare, patologijų,
kurios nėra tiesiogiai susijusios su cukriniu diabetu
(10).

Per šį 30-ties metų laikotarpį iš 20 išlaidų ligoniams,
sergantiems cukriniu diabetu, vertinimo tyrimų, tik 3 –
Policy Analysis, Inc., 1977 m., Gray, 1992 m., Hart,
1994 m. – buvo atlikti vadovaujantis sergamumo me-
todikomis, t. y. buvo vertintos konkrečiais metais susir-
gusių asmenų visų ateinančių ligos metų išlaidos. Likę
17 tyrimų buvo pagrįsti paplitimo nuostata, t. y. buvo
vertintos visų sergančiųjų cukriniu diabetu išlaidos per
vienerius metus. Daugiau kaip trečdalis visų tyrimų
(visi SBMLIC tyrimai, Smeeding-Booton, 1980 m.,
Huse, 1986 m. (27), Hodgson, 1995 m. (28)) atlikti
taikant hierarchinį metodą, likusi dalis – kylantįjį me-
todą (angl. bottom-up).

Pagrindinės priežastys, lėmusios didelius tyrimų
rezultatų skirtumus, buvo kitos. 1969–1980 metais
atlikti tyrimai, kur vertintos tik atvejų, kai cukrinis
diabetas buvo pagrindinė liga, išlaidos. 1986 m. D.
M. Huse į bendrąsias išlaidas įtraukė ir cukrinio diabeto
komplikacijų sveikatos priežiūros išlaidas. Nuo 1986
metų tyrėjai neapsiriboja vien tik cukrinio diabeto, kaip
pagrindinės ligos, sveikatos priežiūros išlaidomis, bet
įtraukia ir cukrinio diabeto komplikacijų sveikatos
priežiūros išlaidas.

Visi atlikti tyrimai skyrėsi pagal analizuojamų
išlaidų struktūrą. Daugelis jų įtraukė išlaidas staciona-

riniam bei ambulatoriniam gydymui, vaistams, slaugos
ligoninių išlaidas, paciento išlaidas savęs priežiūrai ir
tik nedaugelis tyrėjų analizavo išlaidas, skirtas  labora-
toriniams tyrimams, slaugos namuose, regos bei dantų
gydymo išlaidas. Vertintų išlaidų struktūra bei įvairia-
pusiškumas taip pat turi įtakos atliktų ligos-išlaidų tyri-
mų rezultatams. Dėl aukščiau įvardytų priežasčių sun-
ku palyginti ne tik skirtingų autorių, bet ir tų pačių auto-
rių skirtingais metais atliktų tyrimų rezultatus (3 pav.).

Atliktų tyrimų duomenimis, tiesioginių-netiesiogi-
nių išlaidų santykis kito nuo 62–38 proc. 1969 metais
iki beveik apylygių dalių – 54–46 proc. 1984 metais
(10). Pagal atliktus tyrimus netiesioginės išlaidos
varijavo nuo 3,40 bilijono JAV dolerių (SBMLIC, 1977
m.), 7,1 bilijono JAV dolerių (Policy Analysis, Inc,
1977 m.), 10,8 bilijono JAV  dolerių (Fox & Jacobs,
1987 m.) iki 46,6 bilijono JAV dolerių (ADA, 1992
m.), didžiausios – 54,1 bilijono JAV  dolerių (ADA,
1997 m.) (24, 26). (2 lentelė, 3 pav.). Daugumos šių
tyrimų netiesioginėms išlaidoms buvo priskiriamos
prarandamos pajamos dėl pastovaus nedarbingumo bei
ankstyvos mirties (29). Fox ir Jacobs & Pracon, Inc.
ir ADA atlikti tyrimai netiesioginėms išlaidoms prisky-
rė ir prarandamas pajamas dėl laikino cukriniu diabetu
sergančių asmenų nedarbingumo. Pajamos praranda-
mos dėl pastovaus nedarbingumo išaugo 3,5 karto per
penkerius metus. 1987 m. JAV pastovus nedarbin-
gumas dėl cukrinio diabeto buvo nustatytas 9319 žmo-
nėms, 1992 m. šis skaičius išaugo iki 47 800 (23, 24).

2 pav. Tiesioginės išlaidos sergantiems cukriniu diabetu  1969–1997 metais
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Įvertinus netiesiogines išlaidas ligoniams, sergan-
tiems cukriniu diabetu, nustatyta, kad daugeliu atvejų
jos yra didesnės negu tiesioginės išlaidos. 1997 m. JAV
atliktų tyrimų duomenimis, tiesioginės išlaidos sergan-
tiesiems cukriniu diabetu bei jo komplikacijomis  1997
metais sudarė 44 bilijonus JAV dolerių, tačiau prie šios
sumos dar reikia pridėti 54 bilijonus JAV dolerių ne-
tiesioginių išlaidų (24). Atlikus panašius tyrimus 25
Lotynų Amerikos šalyse, prognozuojama, kad netie-
sioginės išlaidos sergantiesiems diabetu gali būti pen-
kis kartus didesnės negu tiesioginės (30). Tai gali būti
susiję su nepakankamu geros kokybės sveikatos prie-
žiūros paslaugų prieinamumu, nepakankamu sveikatos
profesionalų skaičiumi. Bloga sveikatos priežiūros pa-
slaugų kokybė, vėlai diagnozuota liga ir per vėlai pra-
dėtas gydymas sąlygoja didelio skaičiaus komplikacijų
atsiradimą, pacientų negalią, nedarbingumą bei anks-
tyvą mirtį.

Apibendrinant galima teigti, kad didžioji dalis ty-
rimų vertino tiesiogines išlaidas sergantiesiems cukri-
niu diabetu, mažiau – netiesiogines. Atliktų tyrimų
duomenimis, netiesioginės išlaidos sudaro didesnę dalį
visų išlaidų. Tiesioginės išlaidos sergantiems cukriniu
diabetu išaugo nuo 1,7 bilijono JAV dolerių 1969 metais
iki 44,4 bilijono JAV dolerių 1997 metais. Netiesioginės
išlaidos, palyginus pirmuosius (1969 m.) ir pasku-
tiniuosius (1997 m.) tyrimus, išaugo 33 kartus, nuo
1,6 bilijono JAV  dolerių (SMBLIC, 1969 m.) iki 54,1
bilijono JAV  dolerių 1997 metais  (ADA, 1997 m.).

Išlaidų sergantiesiems cukriniu diabetu didėjimas
yra stulbinantis. Šis padidėjimas gali būti sąlygotas
daugelio priežasčių. Didelę paklaidą įnešė tyrimai,
neįvertinę cukrinio diabeto komplikacijų bei jų įtakos
sergančiųjų išlaidoms. Išlaidų sergantiems cukriniu
diabetu įvairių metų tyrimų duomenys gali skirtis ne
tik dėl skirtingų tyrimų metodikų. Per 20 metų visas
išlaidas veikė infliacijos faktorius, nuolat didėjo cuk-
rinio diabeto paplitimas, augo populiacija, tobulėjo bei
brango medicininės technologijos ir medikamentai,
suintensyvėjo ir tobulėjo sveikatos priežiūra teikiama
ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu – daugiau
diagnostinių testų, daugiau naudojamų savikontrolės
priemonių

Mokslininkai, pripažįsta, kad sveikatos priežiūros
išlaidos sergantiesiems cukriniu diabetu yra 2–4 kartus
didesnės negu tų žmonių, kurie neserga šia liga (8, 10,
21, 30).

Išlaidos, tenkančios vienam cukriniu diabetu ser-
gančiam asmeniui per vienerius metus skirtingose ša-
lyse, varijuoja priklausomai nuo šalies ekonominio ly-
gio bei teikiamos pagalbos intensyvumo, turinio (4
pav.): Tanzanijoje (1990) vienam žmogui tenka 103
JAV dolerių, Meksikoje (1992) – 104 JAV dolerių,
Bangladeše (1988) – 13 JAV dolerių, Lotynų Amerikos
šalyse – 353 JAV dolerių, Prancūzijoje – 1390 JAV
dolerių, Vokietijoje – 8750 JAV dolerių,  Anglijoje bei
Velse (1992) – 1800 JAV dolerių,  JAV (1996) – 11
157 JAV dolerių (8, 18, 22, 31, 32).

3 pav. Netiesioginės išlaidos sergantiesiems cukriniu diabetu  1969–1997 metais
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JAV tiesioginės išlaidos sergantiesiems cukriniu
diabetu sudaro 12 proc. bendrųjų šalies sveikatos prie-
žiūros išlaidų; pasaulyje jos svyruoja nuo 5 iki10 proc.:
Lotynų Amerikos šalyse – apytiksliai 6 proc. bendrųjų
šalies sveikatos priežiūros išlaidų, Naujojoje Zelan-
dijoje – 5 proc. šalies sveikatos biudžeto ir dar 5 proc.
sudaro išlaidos invalidumo pašalpoms asmenims, ser-
gantiems cukriniu diabetu, Tanzanijoje – 8,1 proc.
šalies sveikatos biudžeto (8, 28).  Aukšto ekonominio
lygio šalyse apie 60–85 proc. visų tiesioginių išlaidų
sergantiesiems cukriniu diabetu sudaro stacionarinės
pagalbos išlaidos, 70 proc. visų jų – dėl cukrinio dia-
beto komplikacijų.

Negalima paneigti, kad cukrinis diabetas yra sunki
liga, turinti didelės įtakos žmogaus asmeniniam gy-
venimui. Cukrinis diabetas taip pat yra „brangi liga“,
stipriai atsiliepianti tiek sergančiojo, tiek valstybės
biudžetui. Tačiau išlaidos sergantiesiems cukriniu
diabetu  gali būti ne tik valdomos, bet ir mažinamos.
Gyvenimo būdo koregavimas, svorio kontroliavimas,
fizinio aktyvumo didinimas gali palengvinti diabeto
eigą ir pagerinti sergančiojo sveikatos būklę bei gy-
venimo kokybę. Anksti diagnozuota liga, laiku pradėtas
gydymas, ankstyva ligos komplikacijų profilaktika gali
būti labai naudingi išsaugant gerą paciento gyvenimo
kokybę bei taupant ribotus sveikatos sistemos resursus.

Išvados
1. Įvairiose Europos šalyse sergančiųjų cukriniu dia-

betu skaičius svyruoja nuo 3 iki 7,2  proc. visos šalies
populiacijos. Pasaulinės sveikatos organizacijos ap-
skaičiavimais sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius
pasaulyje išaugs nuo 135 milijonų 1995 metais iki 300
milijonų 2025 metais. Įvairių Lietuvos bei užsienio au-
torių duomenimis, sergančiųjų cukriniu diabetu skai-
čius Lietuvoje svyruoja nuo 2,5 iki 4,9 proc. visos šalies
populiacijos.

2. Visas išlaidas sergantiesiems tam tikra liga galima
suskirstyti į tiesiogines ir netiesiogines. Tiesioginėms
išlaidoms sergantiesiems priskiriamos finansinės as-
mens, jo artimųjų arba valstybės išlaidos, tiesiogiai
susijusios su liga. Netiesioginėms išlaidoms sergantie-
siems priskiriamos prarastos asmens ir valstybės pa-
jamos dėl žmogaus laikino ar pastovaus nedarbingu-
mo, ankstyvo išėjimo į pensiją ar ankstyvos mirties.
Vertinant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas sergan-
tiesiems tam tikra patologija, dažniausiai naudojamas
ligos-išlaidų metodas. Atliekant ligos-išlaidų tyrimus,
gali būti vadovaujamasi dviem metodais: hierarchiniu
arba kylančiuoju, paplitimo arba sergamumo metodi-
komis. Pasirinktas metodas gali turėti įtakos atliekamo
tyrimo duomenims.

3. Daugiausia tyrimų, kur buvo vertinamos išlaidos
sergantiems cukriniu diabetu, atlikta JAV ir Anglijoje.
Dauguma jų analizavo išlaidas sergantiems II tipo cuk-
riniu diabetu, ir tik keletas – sergantiesiems I tipo.
Didžioji dalis tyrimų vertino tiesiogines išlaidas sergan-
tiesiems cukriniu diabetu, mažiau – netiesiogines.

4 pav. Išlaidos, tenkančios vienam cukriniu diabetu sergančiam asmeniui įvairiose pasaulio šalyse
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1969–1980 metais atlikti tyrimai vertino tik atvejų,
kai cukrinis diabetas buvo pagrindinė diagnozė,
išlaidas. Nuo 1986 metų tyrėjai neapsiriboja vien tik
cukrinio diabeto, kaip pagrindinės diagnozės, sveikatos
priežiūros išlaidomis, bet įtraukia ir cukrinio diabeto
komplikacijų sveikatos priežiūros išlaidas.

4. Išlaidos sergantiesiems cukriniu diabetu bei jo
komplikacijoms įvairiose pasaulio šalyse svyruoja nuo
3 iki 12 proc. bendrųjų šalies sveikatos priežiūros
išlaidų. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, tiesio-

ginės išlaidos išaugo nuo 1,7 bilijono JAV  dolerių 1969
metais iki 44,4 bilijono JAV dolerių 1997 metais. Netie-
sioginės išlaidos, palyginus pirmųjų (1969 m.) ir pas-
kutinių (1997 m.) tyrimų duomenis, išaugo 33 kartus:
nuo 1,6 bilijono JAV dolerių iki 54,1 bilijono JAV do-
lerių. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų santykis per
tuos metus pakito – nuo 62–38 proc. 1969 metais iki
45–55 proc. 1997 metais. Žmonių, sergančių cukriniu
diabetu, sveikatos priežiūros išlaidos yra 2–4 kartus
didesnės negu tų, kurie neserga šia liga.

Direct and indirect diabetes costs in the world

Ženeta Logminienė, Antanas Norkus1, Leonas Valius
Clinic of Family Medicine, 1Institute of Endocrinology, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: diabetes mellitus, direct and indirect costs, health economics.

Summary.  Diabetes is becoming one of the major public health problems because a great proportion of the
healthcare expenditure has been spent on the treatment of its associated morbidity and mortality. Diabetes is
also a major cause of premature mortality, stroke, cardiovascular disease, peripheral vascular disease, congenital
malformations as well as long- and short-term disability. In addition, persons with diabetic complications have
a lower quality of life compared with persons without diabetes.

The goal of this paper is to review the studies on the costs of diabetes, to identify the strengths and limitations
of currently available diabetes cost studies, and to identify future research areas that will help us to better
understand the economic burden of diabetes.

The economic burden of diabetes mellitus is enormous in the world. Cost or illness estimates are often cited
as an important element in the choices made regarding diabetes care and management. Studying these economic
aspects presents several challenges, such as collecting the appropriate epidemiological and cost data, determining
the diabetes attributable factors for premature morbidity and mortality, and determining methods to account for
premature morality, disability, and reduced quality of life.

The cost to care for diabetes puts a tremendous burden on both the patient and the payer. The direct cost of
diabetes increased from 1.7 billion US dollars in 1969 to 44.4 billion US dollars in 1997. Several studies over
the years have found that indirect costs related to diabetes are higher than direct. Indirect costs during 28 years
increased 33 times, from 1.6 billion US dollars in 1969 to 54.1 billion US dollars in 1997. The expenses of one
diabetic patient highly vary in different countries: from 13 US dollars in Bangladesh to 11,157 US dollars in
USA per one year. Most of diabetes expenditure is used to pay for inpatient services (60–85%); the biggest part
of it is incurred because of late diabetes complications (70%). Diabetes accounted to 3–12% of total healthcare
expenditure in different countries.

In this era of limited resources and escalating costs, it is critical to have an understanding of the economics
of diabetes in order to develop and implement sound public health and prevention policies.
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