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Santrauka
Nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti sveika-
tos tyrimų prioritetus ir priimti sprendimus dėl inves-
ticijų į sveikatos sistemas ir sveikatos priežiūros prie-
mones. Visuomenės sveikatos intervencijomis siekiama 
sumažinti gyventojų ligų naštą ir pagerinti gyvenimo 
kokybę. DALY yra priemonė kiekybiškai įvertinti ligų 
naštą, išreikštą populiacijoje prarastų metų dėl anksty-
vos mirties ar negalios, skaičiumi. Darbo tikslas − teo-
riškai pagrįsti DALY indeksą, jį interpretuoti ir pateikti 
apskaičiavimo bei praktinio panaudojimo pavyzdžių. 
Mokslinių straipsnių, publikuotų 1997–2021 m. laiko-
tarpiu, ieškota MEDLINE, Google Scholar ir Science-
Direct mokslinių duomenų bazėse. Paieškoje naudotos 
raktažodžių kombinacijos anglų kalba: DALY index, 
disability-adjusted life year, life expectancy, quality 
of life. Literatūros šaltiniai atrinkti remiantis šiais kri-
terijais: straipsniai, kuriuose aprašomas DALY indek-
sas; straipsniai, pateikiantys DALY indekso pritaikymo 
būdus; straipsniai, kuriuose apskaičiuojami DALY in-
deksas. Rezultatai parodė daugybę skirtumų tarp in-
tervencijos kainos ir sveikatos pagerėjimo. Nustatytas 
silpnas ryšys tarp intervencijos didesnės kainos ir pati-
kimesnio sveikatos pagerėjimo, tačiau nerasta įrodymų, 
kad brangesnė intervencija sveikatą pagerintų labiau. 
Daromos išvados, jog DALY skaičiavimui reikalinga 
daugybė duomenų, kurie ne visada prieinami, o skai-
čiavimas sudėtingas ir brangus. Be to, DALY nevertina 
ligonio galimybių gyventi su negalia ir  daugelio kitų 
veiksnių, turinčių  įtakos  sveikatos  politikos  klau-
simų  sprendimui.

Įvadas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 

2020 metais Lietuvoje gyveno 230 tūkst. neįgalių asmenų, 
iš kurių 153 tūkst. darbingo amžiaus [2]. Yra trys neįgalumo 
lygiai: lengvo neįgalumo lygis, vidutinio neįgalumo lygis 
ir sunkaus neįgalumo lygis. Priklausomai nuo neįgalumo 
lygio, asmuo gauna tam tikrą socialinę pagalbą (išmoką), 
tačiau vien to nepakanka, kad neįgalumo progresavimas 
būtų sustabdytas ar sumažėtų jo lygis. Neįgalumo progresa-
vimui, sustabdymui ar regresavimui labai didelę įtaką daro 
sveikatos priežiūra [4]. Be to, neįgalaus asmens sveikatos 
priežiūra reikalauja didesnių išlaidų, o dažnai jo pajamos ir 
sumokėti mokesčiai yra mažesni, lyginant su sveiku žmo-
gumi. Vienas iš sveikatos ekonomikos tikslų - įvertinti ryšį 
tarp turimų išteklių bei sveikatos priežiūros kaštų ir juos 
optimaliai panaudoti, kad asmuo, netekęs darbingumo  dėl 
ligos ar  neįgalumo,  grįžtų  į visavertį gyvenimą ar kuo ilgiau  
patirtų maksimaliai  gerą gyvenimo  kokybę.  

Sveikatos priežiūros politikams dažnai kyla klausimai, 
kuris gydymas efektyvesnis, kurio gydymo kaštai mažesni 
ir kurį gydymą valstybė turėtų finansuoti. Šie klausimai pas-
taruoju laikotarpiu yra labai svarbūs, nes tobulėjant gydymo 
būdams, gerėjant diagnostiniams metodams vis dažniau su-
siduriama su dilema, kurį gydymo metodą ar diagnostinę 
priemonę pasirinkti, nes valstybės ištekliai riboti. Norint 
žinoti, kuris gydymo metodas yra efektyviausias ir (ar) reika-
lauja mažiausiai kaštų,  atliekami ekonominiai skaičiavimai.

Kaštų efektyvumo analizė yra sudėtinė sveikatos eko-
nomikos dalis, kuri nustato ryšį tarp taikomam gydymo 
metodui reikalingų išlaidų (kaštų) ir poveikio sveikatai. 
Šios koncepcijos principas padėti sveikatos politikams nu-
spręsti, kurias sveikatos programas finansuoti [4]. Kaštų 
efektyvumo analizė susideda iš dviejų pagrindinių vienetų, 
kurių įvertinimas reikalingas atlikti analizę. Vertinami gy-
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dymo kaštai  (t.y. kokie ištekliai ir kiek jų reikia, kad gy-
dymo metodas galėtų būti taikomas) ir  klinikinis  poveikis                                            
sveikatai.

Klinikinio poveikio sveikatai vertinimui taikomi svei-
katos naudingumo matai: su sveikata susijusi gyvenimo 
kokybė, HRQL (angl. Health-Related Quality of Life), ko-
kybiškai koreguoti gyvenimo metai, QALY (angl. Quality 
Adjusted Life Years) ir būsimojo gyvenimo trukmė, įvertinus 
neįgalumą, DALY (angl. Disability Adjusted Life Years). 

DALY (angl. Disability Adjusted Life Years) – būsimojo 
gyvenimo trukmė, įvertinus neįgalumą. Šis terminas pirmą 
kartą pristatytas Pasaulio banko atskaitoje „Investicijos į 
sveikatą“ 1993 metais [1]. Tai sveikatos naudingumo mata-
vimo vienetas, kuris matuoja gyvenimo metus, prarastus dėl 
ligos, su neįgalumo prielaida bei amžiaus ir būsimo laiko 
įtaka [5]. Kitaip tariant, įvertinantis bendrą ligos ar negalios 
naštą, kuri tenka pacientui tam tikrame amžiaus tarpsnyje [6].

Tyrimo tikslas - teoriškai pagrįsti DALY indeksą, jį 
interpretuoti ir pateikti apskaičiavimo bei praktinio panau-
dojimo pavyzdžių.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių straipsnių, publikuotų 1997–2021 m. lai-

kotarpiu, ieškota MEDLINE (PubMed), Google Scholar 
ir ScienceDirect mokslinių duomenų bazėse. Paieškoje 
naudotos raktažodžių kombinacijos anglų kalba: DALY in-
dex, disability-adjusted life year, life expectancy, quality of 
life. Literatūros šaltiniai atrinkti remiantis šiais kriterijais: 
1) straipsniai, kuriuose aprašomas DALY indeksas; 
2) straipsniai, pateikiantys DALY indekso pritaikymo būdus; 
3) straipsniai, kuriuose apskaičiuojami DALY indeksas.

Tyrimų rezultatai ir diskusija
DALY indekso skaičiavimui reikalingi duomenys. Lai-

kas, prarastas dėl mirties bet kuriame gyvenimo tarpsnyje, 
tai yra reikšmė, naudojama nustatyti gyvenimo metus, kurie 
yra prarasti dėl ankstyvos mirties arba laimėti gyvenimo 
metai, išvengiant mirties. Ši reikšmė apskaičiuojama turint 
apibrėžtą potencialią gyvenimo ribą. DALY indeksui naudo-
jami standartiniai gyvenimo metai. Šis standartas moterims 
– 82,5 metai, vyrams 80 metų. Šie standartai buvo nustatyti 
remiantis gyvenimo lentelės modeliu WEST Level 26 [7]

Negalios sunkumas arba laipsnis, būtinas palyginti ser-
gančiųjų  įvairiomis ligomis skirtingas būsenas,  palyginti 
negalios trukmę su laiku, prarastu dėl ankstyvos mirties. Yra 
šeši negalios lygiai, kurie apibrėžia fizinio funkcionalumo 
praradimo sunkumą. Nepriklausomi ekspertai kiekvieną lygį 
vertina balais nuo 0 (puiki sveikata) iki 1 (mirtis). 

Amžiaus svoris, reikšmė, parodanti sveikatą įvairiais gy-
venimo metais. Pasaulio banko ataskaitoje teigiama, kad nuo 

gimimo iki 25 metų ši reikšmė didėja, tačiau vėliau pradeda 
po truputį mažėti [8]. Formulė apskaičiuoti amžiaus svorį 
pateikiama 1 pav. 

          Amžius – Svorio funkcija =  

Laiko tėkmė, tai yra esamoji sveikatos reikšmė, palyginta 
su būsimąja (ekonomikos teorijoje manoma, kad būsimoji 
reikšmė yra mažesnė už esamąją. Ekonomikoje tai stan-
dartinis procesas, vadinamas diskontavimu. Jo metu būsi-
moji nauda konvertuojama į esamąją ir gali būti naudojama 
projektų vertėms apskaičiuoti, nustatant kaštų efektyvumą. 
Skaičiuojant DALY indeksą, naudojamas 3 proc. diskontavi-
mas. Formulė diskontuoti laiko pirmenybę pateikiama 2 pav. 

        Diskontavimo funkcija = 
              2 pav. Formulė diskontuoti laiko pirmenybę
                   R − fiksuotas diskontavimo rodiklis 0,03,  x − amžius, 
                   e – konstanta, lygi 2,71,  a − pradžios metai.

Individų sveikata tai reikšmė, kai atskirų žmonių dėl 
ligos prarasti gyvenimo metai sudedami ir laikoma, kad jų 
suma yra vieno žmogaus parasti metai. Pvz., jeigu du žmonės 
prarado po 10 gyvenimo metų dėl ligos, laikoma, kad vienas 
žmogus prarado 20 gyvenimo metų. Taip daroma siekiant 
suteikti   prioritetus tai žmonių grupei, kurių susirgimo lai-
kotarpiai yra ilgesni. 

DALY apskaičiavimo formulė. Skaičiuojant būsimojo 
gyvenimo trukmę įvertinus neįgalumą, reikia įvertinti ketu-
ris socialinius veiksnius: 1) dėl ankstyvos mirties prarastas 
laikas apskaičiuojamas naudojant standartinius gyvenimo 
metus, kuriuos tikimasi prarasti; 2) fizinio neįgalumo būklės 
pagerėjimas matuojamas atsižvelgiant į neįgalumo sunkumą; 
3) gyvento laiko reikšmė įvairiame amžiuje skaičiuojama pa-
naudojant eksponentinę funkciją, kuri parodo priklausomybę 
tarp jaunų ir senų žmonių; 4) laiko tėkmė diskontuojama 3 
procentais [4].

Turint aukščiau išvardintas reikšmes, DALY indeksą 
galima apskaičiuoti pagal formulę  (3 pav.):

                3 pav. Formulė apskaičiuoti DALY indeksą
            D − negalios sunkumas (nuo 1- mirtis, iki 0- puiki sveikata).

Jeigu neįgalusis  gyvena ilgiau, negu tikėtasi, reikia pri-
dėti bendrą  DALY indeksą,  prarastą  nuo ligos pradžios iki 
mirties (a+L).  L− metai likusio gyvenimo ligos pradžioje 
(a). Gauname formulę (4 pav.): 

1 pav. Formulė apskaičiuoti amžiaus svorį
C – konstanta, lygi 0,16243, β – konstanta, lygi 0,04, 
x− amžius, e − konstanta, lygi 2,71.
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DALY skaičiavimo metodika. Kiekviena sveikatos pro-
blema gali turėti keturias baigtis, t.y. mirtis, negalia prieš 
mirtį, nuolatinė negalia arba pasveikimas. Pateiksime keturis 
galimus variantus, kaip sveikatos problemos DALY indeksas 
gali būti apskaičiuotas kiekvienai iš šių baigčių [9]. Pavyz-
džiui, mergaitė, būdama penkerių metų, susirgo poliomielitu. 
Galimos keturios ligos baigtys: mirs tik susirgus; mirs po tam 
tikro sirgimo laiko (šiame pavyzdyje apsiribosime penkerių 
metų laikotarpiu); liks neįgali visą laiką; pasveiks po tam 
tikro sirgimo laiko. Gyvenimo trukmę imame 82,95 metų. 
Negalios sunkumą 0,5. Kiekvieną pavyzdį iliustruosime 
tiesėje (5 pav.).

Turime papildomos informacijos, kuria remiantis: 
C=0,16243, D=1 (todėl, kad žmogus miršta; jeigu būtų 
neįgalus, naudotume 0,5), r=0,03, Β=0,04, a=5 (metai, kai 
žmogus miršta), L=77,95 (kiek liktų gyvenimo metų. Iš 82,95 
atimame 5 metus), e=2,71.

Turėdami visus duomenis, galime apskaičiuoti DALY 
indeksą (6 pav.).

Gauname, kad dėl ankstyvos mirties DALY praradimas 
yra 35,85 (7 pav.).

Turime papildomos informacijos, tačiau pirma ap-
skaičiuojame, kiek DALY prarasta dėl negalios (8 pav.): 
C=0,16243, D=0,5, r=0,03, Β=0,04, a=5 (metai, kai negalia 
prasideda), L=5 (metai, kiek trunka negalia), e=2,71.

Gauname, kad  DALY,  prarastas dėl negalios, lygus 2.
Papildomai reikia apskaičiuoti ankstyvos mirties DALY 

indeksą  (9 pav.). Tam tikslui reikalinga papildoma infor-
macija: C=0,16243, D=1, r=0,0, Β=0,04, a=10 (metai kai 
žmogus miršta, L=72,95 (metai, kiek potencialiai žmogus 
galėtų  gyventi), e=2,71.

Gauname, kad dėl ankstyvos mirties prarastų metų DALY 
indeksas lygus 36,85. Šis skaičius apskaičiuotas 10 metų 
taške ir norint jį pridėti prie DALY, gauto dėl negalios, pra-
sidėjusios nuo 5 metų amžiaus, turime DALY reikšmę, gautą 
dėl ankstyvos mirties, konvertuoti į reikšmę, žmogui esant 
penkerių metų (10 pav.).

Taikydami šią formulę gauname, kad DALY prarasti dėl 
ankstyvos mirties žmogui esabt penkerių metų 31,7. Prie šio 
skaičiaus pridėję DALY, prarastą dėl negalios, gauname, kad 
DALY prarastas dėl mirties po negalios lygus 33,7 (11 pav.).

Turime papildomos informacijos, kur: C=0,16243, 

4  pav. Formulė apskaičiuoti DALY indeksą pridėjus bendrą DALY

5 pav. DALY prarasti dėl mirties tik susirgus

6 pav. DALY indekso apskaičiavimas turint visus duomenis

7 pav. DALY prarasti dėl mirties po negalios

8 pav. DALY indekso apskaičiavimas turint papildomos informacijos

9 pav. Dėl ankstyvos mirties prarastų gyvenimo metų DALY indekso apskaičiavimas

10 pav. Formulė apskaičiuoti DALY 
indeksą žmogui esant penkerių metų
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D=0,5, r=0,03, Β=0,04, a=5 (metai, kai negalia  prasideda), 
L=77,95 (potencialiai likę gyvenimo metai. Iš 82,95 atimame 
5 metus), e=2,71 (12 pav.).

Gauname, kad DALY prarasti dėl nuolatinės negalios 
yra 17,92.

Turime papildomos informacijos, kur: C=0,16243, 
D=0,5, r=0,03, Β=0,04, a=5 (metai, kai negalia prasideda), 
L=5 (metai su negalia), e=2,7 (14 pav.).

Gauname, kad DALY prarastas dėl pasveikimo po ne-
galios yra 2.

DALY indekso panaudojimas. 1997 metais C. Murray 
su bendraautoriais aprašė DALY panaudojimo galimybes: 
nustatyti profilaktinės ir gydomosios medicinos paslaugų 
prioritetus; nustatyti sveikatos tyrimų ir plėtros prioritetus; 
identifikuoti nepalankioje padėtyje esančias asmenų grupes ir 
į jas  kreipti sveikatos priežiūros priemones; teikti interven-
cijų, programų, sektorių įvertinimo ir planavimo rezultatus; 
kurti forumą pagrįstoms diskusijoms apie vertybes ir prio-
ritetus; paskirstyti sveikatos priežiūros specialistų mokymo 
laiką; vertinti sveikatos sistemos veiklas; lyginti geografinius 
ir pasaulietinius sveikatos skirtumus [10].

Daugeliu atvejų DALY indeksas nėra naudojamas pagal 
tikrinę paskirtį ir dėl to susilaukia daug kritikos, kad nėra 

tikslus ar gaunami rezultatai neparodo tikrosios esmės. Pagal 
pirminę DALY sukūrimo paskirtį yra keturios sritys, kuriose 
indekso panaudojimo nauda neabejotina. Tai ligos naštos 
vertinimas, kaštų efektyvumo individualūs tyrimai, sektorių 
planavimas,  mokslinių tyrimų ir plėtros poreikių nustatymas.

DALY indeksas kaštų efektyvumo analizėje. Kaštų efek-
tyvumas yra paremtas pelnu, gaunamu iš sveikatos priežiū-
ros, todėl reikia atrinkti tinkamas sveikatos priežiūros pas-
laugas ir įvertinti jų efektyvumą, mažinant ligos kaštus (kuo 
kaštai mažesni, tuo pelnas didesnis) [1]. Kad būtų žinoma, 
kurias sveikatos intervencijas finansuoti, reikia kiekvienai 
ligų grupei nustatyti intervencijų sąrašą. Toks sąrašas buvo 
nustatytas ir viešai pateiktas Pasaulio banko 1993 metais. 
Buvo išskirtos 26 sunkiausios sveikatos problemos ir 57 
intervencijos. Tai nebuvo privalomas sąrašas visoms vals-
tybėms, tačiau buvo prieita išvados, kad į šį sąrašą turėtų 
atsižvelgti viso pasaulio besivystančios šalys ir jį taikyti 
sveikatos priežiūros sistemoje. Norint nustatyti intervencijų 
sąrašą remiantis kaštų analize, reikia išmanyti geriausios 
praktikos standartus; sveikatos sistemos infrastruktūrą; tikslą 
(prevencija ar gydymas); galimybes sujungti intervencijas; 
intervencijų prieinamumą; intervencijų kainas; pasirinktos 
intervencijos efektyvumą, mažinant ligos kaštus.

11 pav. Dėl nuolatinės negalios prarastų gyvenimo metų 
DALY indekso apskaičiavimas

12 pav. DALY indekso apskaičiavimas su skirtingomis C, D, r, B, a, L, e reikšmėmis

13 pav. Pavyzdys – DALY po negalios visiškas pasvei-
kimas

14 pav. Dėl negalios prarastų gyvenimo metų pasveikus DALY indekso skaičiavimas

Pasveikimas 
po 5 metų 
negalios

Nuolatinė 
negalia

po susirgimo

Mirus po 
5 negalios 

metų

Mirus iškart   
po

susirgimo
DALY indeksas 2 17,92 33,7 35,85

1 lentelė. Galimų keturių baigties atvejų  rezultatų palyginimas.
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P. Neumann ir kt. savo tyrime aprašė, kaip ekonomi-
nio efektyvumo analizė kiekybiškai įvertina intervencijų 
vertę kaštų požiūriu vienam pasiektam tam tikram sveikatos 
vienetui [11]. Teigiama, jog tai būdas, padedantis priimti 
sprendimus dėl išteklių paskirstymo sistemose. Dėl to tyrime 
naudojamas cost-per-disability- adjusted life year (DALY) 
indeksas, kuriuo apskaičiuojami programos ir bent vienos 
alternatyvos, reikalingų kaštų bei gaunamo efekto santykis. 
Savo tyrime P. Neumann ir kt. nustatė prarastų gyvenimo 
metų kaštų, 479 atvejais patirtų dėl prastos sveikatos, nega-
lios ar ankstyvos mirties, įvertintų DALY indeksais, kurie 
buvo paskelbti 2000–2015 m.[12] Nors į apžvalgą įtrauk-
tuose tyrimuose (97 %) buvo įtrauktos sveikatos priežiūros 
sektoriaus išlaidos, kitų rūšių kaštų įtraukimas labai skyrėsi. 
Tik 33 proc. tyrimų apėmė neformalios sveikatos priežiūros 
sektoriaus išlaidas, tokias kaip su transportavimu susiju-
sios išlaidos (22%), neformalaus slaugytojo laikas (12%), 
arba paciento sugaištas laikas (11%). Daugelis tyrimų (63 
%) apėmė intervencijos įgyvendinimo išlaidas, pvz., perso-
nalo atlyginimus (47 %), infrastruktūros išlaidas (43 %)  ir 
administracines išlaidas (43 %). Nedidelė dalis (5 %) studijų 
apėmė ne sveikatos priežiūros sektoriaus, o švietimo (2 %), 
aplinkos (1 %) ir teisės (0,4 %) išlaidas.

A. Rios-Diaz ir kt. savo tyrime teigia, jog sveikatos 
ekonomistai įrodė, kad tam tikromis aplinkybėmis DALY 
indekso naudojimas gali padidinti arba sukelti „statistiškai 
didesnę naštą“ intervencijai, kuri užkerta kelią mirtingu-
mui: prarastų gyvenimo metų skaičius sumažės, o metų, 
pragyventų su negalia, gali būti daug daugiau dėl padidėju-
sio išgyvenamumo, todėl bendras rezultatas yra prastesnis 
[13,14]. Dėl to DALY labiau tinkamas naudoti chirurginėms 
intervencijoms, kuriomis siekiama pagerinti išgyvenamumą 
su ilgalaike negalia, o ne intervencijoms su didesniu mir-
tingumu [14,15]. 

Pastebėta daugybė skirtumų tarp intervencijos kainos ir 
sveikatos pagerėjimo. Nustatytas silpnas ryšys tarp interven-
cijos didesnės kainos ir patikimesnio sveikatos pagerėjimo. 
Nerasta įrodymų, kad brangesnė intervencija sveikatą page-
rintų labiau. DALY indeksas leidžia pamatuoti intervencijos 
efektyvumą, mažinant ligos kaštus ir palyginti skirtingų in-
tervencijų kaštų efektyvumą, gydant skirtingas ligas. Kaštų 
efektyvumo analizėje DALY indeksas išreiškiamas pinigais 
už vieną DALY. Jeigu laimėti vieną DALY kainuoja bran-
giau negu taikant kitą intervenciją, tai pirmoji intervencija 
kaštų efektyvumą mažina ir yra mažiau efektyvi, mažinant 
ligos kaštus.

Išvados
1.  DALY indeksas yra klinikinio poveikio sveikatai ma-

tavimo vienetas, kuris matuoja   ligos ar neįgalumo naštą 
tam tikru gyvenimo laikotarpiu.

2.   DALY indekso praktinį panaudojimą riboja:  1) dau-
gybės duomenų, kurie ne visada yra prieinami, poreikis; 2) 
sudėtingas ir brangus  skaičiavimas; 3) DALY nevertina 
ligonio galimybių gyventi su negalia; 4) DALY nevertina 
daugelio kitų veiksnių, turinčių didelės įtakos sveikatos po-
litikos klausimų sprendimui.
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INTERPRETATION AND PRACTICAL USE 
OF THE DALY INDEX
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of life.

Summary
National authorities need to prioritize health research and de-

cide on investment in health systems and interventions. Public he-

alth interventions aim to reduce the burden of disease and improve 
the quality of life of the population. DALY measures the number 
of lives lost in a population due to premature death or disability. 
It is a tool to quantify the burden of disease. The aim of the work 
is to theoretically substantiate the DALY indicator, interpret it and 
provide examples of calculation and practical use. Scientific ar-
ticles published in 1997–2021. searched in Medline, Google Scho-
lar, and ScienceDirect scientific databases. The keyword combi-
nations used were: DALY index, disability-adjusted life year, life 
expectancy, quality of life. Literature sources were selected based 
on the following criteria: articles describing the DALY index; Ar-
ticles presenting ways to apply the DALY index; Articles in which 
the DALY index is calculated. Results show that there are many 
differences observed between the cost of intervention and the im-
provement in health. However, a weak link has been found between 
the higher cost of intervention and the extent to which health can be 
improved. Therefore, it is certainly not the case that a more expen-
sive intervention improves health more. It is concluded that a large 
amount of data is required, which is not always available, and the 
calculation of DALY is complex and expensive. Also, DALY does 
not assess the patient's own ability to cope with disability, DALY 
does not assess the many factors that have a significant impact on 
health policy issues.
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