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Lietuvoje atlikus šių duomenų šaltinių teikiamos informa-
cijos įtakos mirtingumo sociodemografiniams skirtumams 
(apskaičiuotiems remiantis su gyventojų surašymu ne-
sujungtais duomenimis) vertinimus (toks vertinimas yra 
vienintelis Vidurio ir Rytų Europos regione) leido atskleisti 
didelius informacijos apie tą patį individą surašymo ir mir-
ties įrašuose nesutapimus, įvertinti mirties įrašų informaci-
jos patikimumo lygį, duomenų kokybę bei šių nesutapimų 
pasekmes vertinant mirtingumo skirtumus pagal tautybę. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad informacijos apie tautybę 
iškraipymas mirties įrašuose lemia gana dideles mirtingumo 
pagal tautybę rodiklių paklaidas. Pavyzdžiui, remiantis mir-
tingumo rodiklių santykiais (rodančiais, kiek kartų mirtingu-
mas vienoje gyventojų (pvz., tautybės) grupėje yra didesnis 
ar mažesnis nei lyginamojoje gyventojų grupėje), gautais 
remiantis tik mirčių registravimo informacija (jų nejungiant 
su gyventojų surašymo duomenimis), rusų, lenkų (tik mo-
terų) ir visų kitų tautybių gyventojų mirtingumas yra ma-
žesnis nei lietuvių (1 pav.). Tačiau šiuos mirčių registravimo 
mikroduomenis sujungus su gyventojų surašymo duome-
nimis ir  šitaip patikslinus informaciją, gaunami visai kiti re-
zultatai – lietuvių vyrų ir moterų mirtingumas mažesnis nei 
rusų, lenkų ir visų kitų tautybių žmonių (Jasilionis ir kt., 2012). 

Tokio naujos kartos tyrimo metodo taikymas ne tik leido 
patikimiau įvertinti esamą situaciją, bet ir atskleisti mirties 
įrašuose esančias duomenų apie mirusiojo sociodemogra-
finį ir socioekonominį statusą kokybės problemas, kurių kilo 
ir kitoms šalims, atlikusioms panašius tyrimus (Eschbach  
ir kt., 2006; Kunst ir kt., 1998; Valkonen, 1993).

Straipsnis parengtas Lietuvos socialinių tyrimų centre vyk-
dant mokslinį tyrimą, finansuojamą Europos socialinio fon-
do lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (Lietuvos 
Mokslo tarybos projekto Nr. VP1-3.1-SMM-07-K-02- 067).
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Lietuvoje pradėti demografinių procesų raidos įvairiose gyvento-
jų sociodemografinėse ir socioekonominėse grupėse netolygumų 
tyrimai jungiant demografinių įvykių registracijos ir gyventojų su-
rašymų duomenis visos populiacijos lygmeniu yra vieni pirmųjų Vi-
durio ir Rytų Europoje tarp nedaugelio panašių tyrimų, atliekamų 
(atliktų) Šiaurės ir Vakarų Europoje. Tai iš esmės naujo tipo tyrimai, 
leidžiantys gauti daug tikslesnę ir patikimesnę informaciją nei nau-
dojant agreguotus demografinių įvykių registracijos duomenis.

Lietuvoje tokio tipo tyrimai anksčiausiai buvo pradėti atliekant 
gyventojų mirtingumo sociodemografinių ir socioekonominių 
skirtumų vertinimus, tad ir gauti rezultatai tiriant mirtingumą yra 
išsamiausi. Skirtingo tipo mikroduomenų bazių, šiuo atveju mir-
tingumo registracijos ir gyventojų surašymo, jungimo metodo ir 
gautos informacijos pranašumas vertinant mirtingumo diferen-
ciaciją straipsnyje iliustruojamas kai kuriais Lietuvos gyventojų 
mirtingumo skirtumų pagal tautybę tyrimo rezultatais.

Demografinių tyrimų jungiant mikroduomenų bazes apž-
valga rodo, kad iki šiol tik nedaugelis Europos šalių įvairių 
gyventojų sociodemografinių grupių mirtingumo skirtu-
mų tyrimams naudoja mikrolygmens informacija paremtus 
rodiklius, gaunamus jungiant mirties registrų ir gyventojų 
surašymo duomenų bazes. Daugumoje šalių (ypač Rytų ir 
Vidurio Europos regione) dar tebetaikant riboto informaty-
vumo agreguotus demografinės statistikos duomenis, mir-
tys ir gyventojų pasiskirstymas pagal sociodemografines 
grupes nustatomas remiantis skirtingais duomenų šalti-
niais: duomenys apie mirusiuosius pagal grupes nustatomi 
pagal trečiųjų asmenų (pvz., artimųjų) nurodytą informaciją 
mirties įrašuose, o rodiklių skaičiavimams reikalingi gyven-
tojų skaičiaus duomenys – pagal pačių individų nurodytą 
informaciją. Išsamesnis tokio informacijos šaltinių neati-
tikimo (mokslinėje literatūroje įvardijamas skaitiklio ir var-
diklio problema) vertinimas leidžia teigti, kad tai gali labai 
iškraipyti kai kurių gyventojų grupių mirtingumo rodiklius ir 
todėl gali teikti klaidingą informaciją gyventojų (demografi-
nės) ir sveikatos politikos rengėjams bei vykdytojams. 

1 pav. Mirtingumo rodiklių santykiai pagal tautybę
Puasono regresijos mirtingumo rodiklių santykiai pagal tautybę, apskaičiuoti remian-
tis su 2001 m. gyventojų surašymu sujungtais ir nesujungtais duomenimis. 30 metų ir 
vyresni Lietuvos vyrai ir moterys, 2001–2004 m.

Nesujungti – mirtingumo skirtumų rodikliai, apskaičiuoti naudojant mirties įrašuo-
se nurodytos informacijos apie tautybę duomenis. Sujungti – mirtingumo skirtumų 
rodikliai, apskaičiuoti sujungus mirčių registro ir gyventojų surašymo mikroduomenis  
(t. y. informacijos apie mirusiųjų tautybę šaltinis – gyventojų surašyme nurodyta  
informacija)
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