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Santrauka
Pastaraisiais metais pasaulyje įvyko įvairių krizių, tokių 
kaip stichinės nelaimės, ekonominės, socialinės krizės 
ar epidemijos, tačiau koronaviruso (COVID-19) pan-
demija yra pirmoji per 100 metų, taip stipriai pakeitusi 
pasaulį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
COVID-19 pandemija bei sutrikęs sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas turėjo neigiamos įtakos mirčių 
statistikai šalyje, kadangi visos pandemijos metu buvo 
stebimas ženklus perteklinis mirtingumas. 
Tyrimo tikslas. Atskleisti perteklinio mirtingumo situa-
ciją Lietuvoje ir Europoje COVID-19 pandemijos metu.
Metodika. Mokslinės ir profesinės literatūros apžvalga, 
kurios tikslas išsiaiškinti perteklinio mirtingumo statis-
tiką Lietuvoje ir  Europoje COVID-19 pandemijos metu. 
Rezultatai. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, Lietuvoje 
sparčiai išaugęs perteklinis mirčių skaičius buvo paste-
bimas ir visoje Europoje. Eurostat duomenimis, 2021 m. 
mirė per pusę milijono europiečių daugiau, nei įprastai. 
Lietuvoje perteklinio mirtingumo skaičius 2020 sausio 
mėnesį, lyginant su 2016 – 2019 mirtingumo duomeni-
mis, buvo -12,4 proc., kai Europos šalių vidurkis buvo 
-5,7 procento. Nuo 2020 m. sausio mėnesio perteklinių 
mirčių skaičius Lietuvoje ir visoje Europoje pradėjo di-
dėti ir 2020 m. balandžio mėnesį Lietuvos perteklinių 
mirčių skaičiaus vidurkis buvo +2,4 proc. o Europos 
+25,2 procento. Didžiausias perteklinių mirčių skaičiaus 
pikas Lietuvoje buvo 2021 m. gruodį (70,3 proc.), o Eu-
ropoje – 2021 m. lapkritį (+40 proc.).
Išvados. Nuo pandemijos pradžios Lietuvoje kiekvieną 
mėnesį buvo registruojama daugiau mirčių, nei regis-
truota atitinkamais 2019 metų mėnesiais. Nuo pande-
mijos pradžios Lietuvoje mirė per 15 tūkst. 500 žmo-
nių daugiau, palyginti su mirčių skaičiumi 2019 metais,  

prarastų gyvybių skaičius augo kas mėnesį nuo pat pan-
demijos pradžios (2020 m. kovą) iki 2021 metų pabai-
gos. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, sparčiai išaugęs 
perteklinis mirčių skaičius buvo pastebimas  visoje Eu-
ropoje. 2021 metais mirė per pusę milijono europiečių 
daugiau, nei įprastai. 

Įvadas 
Pastaraisiais metais pasaulis patyrė įvairių ekonominių 

ir socialinių krizių, kurias sukėlė stichinės nelaimės ar epi-
demijos, tačiau koronaviruso (COVID-19) pandemija yra 
pirmoji per 100 metų, taip stipriai pakeitusi visą pasaulį [1]. 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, COVID-19 
pandemija bei sutrikęs sveikatos priežiūros paslaugų priei-
namumas turėjo neigiamos įtakos mirčių statistikai šalyje. 
Visos pandemijos metu buvo stebimas ženklus perteklinis 
mirtingumas, todėl labai svarbu iš anksto ruoštis ekstrema-
lioms situacijoms bei analizuoti išmoktas pamokas, įgytas 
patirtis ir nebekartoti klaidų ateityje, jeigu pasaulį ar šalį 
užkluptų dar viena pandemija. Mokslininkų atliekami tyrimai 
vis daugiau dėmesio skiria sveikatos politikai ir  sveikatos 
priežiūros sistemos funkcionavimui COVID-19 pandemijos 
metu [2–4]. 

COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje siekiant suvaldyti 
viruso plitimo mastą ir išsivaduoti iš pandemijos gniaužtų, 
valdančiosioms institucijoms teko priimti sprendimus, kurie 
neabejotinai turėjo poveikį sveikatos priežiūros paslaugų pri-
einamumui tiek stacionarinėje, tiek ambulatorinėje grandyje, 
todėl, tikėtina, ateityje gali pasireikšti uždelstų ligų atvejų 
bei padidėti populiacijos sergamumas įvairiomis lėtinėmis 
ligomis, mirtingumas ir mirštamumas [5–7].

Tyrimo tikslas − atskleisti perteklinio mirtingumo si-
tuaciją Lietuvoje ir Europoje COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Mokslinės ir profesinės literatūros apžvalga, kurios tiks-

las išsiaiškinti perteklinio mirtingumo statistiką Lietuvoje 

PERTEKLINIS MIRTINGUMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU: 
SITUACIJA LIETUVOJE IR EUROPOJE

Aurimas Galkontas1, Skirmantė Sauliūnė2

1Kauno kolegija, Medicinos fakultetas,
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Visuomenės sveikatos fakultetas



54

ir kitose Europos šalyse bei asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo pokyčius COVID-19 pandemijos metu. 
Tyrimas vykdytas 2022 m. birželio mėnesį. Mokslinės ir 
profesinės literatūros paieška atlikta Internet Archive Scholar, 
Web of Science, Scopus, PubMed, Directory of Open Access 
Journals duomenų bazėse. Perteklinio mirtingumo duomenys 
rinkti Eurostat, Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto, 
Pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuvos statistikos departa-
mento duomenų bazėse,  naudoti Higienos instituto, Valstybi-
nės ligonių kasos ataskaitų duomenys. Moksliniai straipsniai 
buvo renkami  2020-2022 metų laikotarpio, o perteklinio 
mirtingumo duomenys – 2015-2022 m. laikotarpio. Atliekant 
paiešką, naudoti raktiniai žodžiai: COVID-19, pandemija, 
perteklinis mirtingumas (angl. COVID-19, pandemic, excess 
mortality). Buvo analizuojami tik tie literatūros šaltiniai, 
kuriuose buvo informacija bei statistika apie Europos re-
giono  valstybių gyventojų sergamumą ir mirštamumą nuo 
COVID-19 ligos.

Duomenų analizė atlikta apdorojant gautus duomenis 
Microsoft Office 2016 Word ir Excel programomis.

Tyrimo rezultatai 
COVID-19 infekcijos protrūkis greitai tapo didžiausiu 

iššūkiu ir pagrindine pasauline visuomenės sveikatos pro-
blema. Prie šios situacijos valdymo stipriai prisidėjo visa 
sveikatos priežiūros sistema ir joje dirbantys darbuotojai. 
COVID-19 pandemijos pradžioje, situacijai sparčiai keičian-
tis, nebuvo aiškių veikimo modelių, nusistovėjusios gero-
sios praktikos, kuri pamokytų, kaip derėtų reaguoti į krizę, 
užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą [8].

COVID-19 atvejai pradžioje buvo įvardijami kaip neaiš-
kių priežasčių sukeltas plaučių uždegimas [9]. COVID-19 
protrūkio metu, 2020 m. kovo 11 d., PSO COVID-19 ligą 
paskelbė pandemija, o 2020 m. gruodžio 29 d. pasaulyje jau 
buvo užregistruota 79 milijonai atvejų ir kiek daugiau nei 
1,7 mln. mirčių nuo pandemijos pradžios [10].  2021 metų 
pradžioje virusas jau buvo apėmęs daugiau nei 180 valstybių 
[11]. 2022 m. rugsėjo 20 d. duomenimis, pasaulyje buvo 
fiksuota beveik 610 mln. atvejų, o COVID-19 liga sukėlė 
daugiau nei 6,5 mln. žmonių mirčių [12].  

COVID-19 pacientų gydymas valstybei ir visuomenei 
tapo  didele finansine našta. Per pirmąjį 2021 metų pusmetį 
Lietuvoje buvo išleista 42,7 mln. eurų COVID-19 ligonių 
gydymui. Sergančiojo COVID-19 liga  gydymas ligoninėje 
vidutiniškai kainuoja 2 tūkstančius eurų, o gydymo kaina 
priklauso nuo ligos trukmės, sudėtingumo, taikomų prie-
monių poreikio, gretutinių paciento ligų bei kitų veiksnių.

Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos mi-
nisterijos pateiktose aktyviojo gydymo paslaugų apžvalgose 
galima pastebėti, jog 2019 m. aktyviojo gydymo paslaugų 

skaičius nekito ir išliko panašus kaip 2018 m., tačiau 2020 
m. prasidėjusi COVID-19 pandemija turėjo didelės įtakos 
aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus kitimui – jis sumažėjo 
27,8 proc., lyginant su 2019 metais [13]. Lyginant dienos 
chirurgijos 2019 m. ir 2020 m. duomenis pastebima, kad 
dienos chirurgijos atvejų skaičius sumažėjo 35,8 procento. 
Tam įtakos turėjo 2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija, 
kuri karantino metu apribojo planinių paslaugų teikimą [6]. 
Tokie Valstybinės ligonių kasos pateikti duomenys rodo, jog 
COVID-19 pandemijos metu sumažėjo sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas, dėl kurio, tikėtina, galėjo padidėti 
populiacijos sergamumas įvairiomis ligomis, mirtingumas 
ir mirštamumas.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai Lietuvoje sparčiai iš-
augęs perteklinis mirčių skaičius buvo pastebimas ir visoje 
Europoje. Eurostato duomenimis, praėjusiais metais mirė 
per pusę milijono europiečių daugiau, nei įprastai. Mirčių 
pokyčio rodiklis atspindi tiek mirčių dėl COVID-19, tiek 
ir mirčių dėl kitų priežasčių dinamiką, tai yra neįprastas 
mirtingumo padidėjimas tam tikru laiku tam tikroje popu-
liacijoje. Bendrojo mirčių pokyčio vertinimas  svarbus dėl 
to, kad egzistuoja mirčių priežasčių registravimo skirtu-
mai tarp valstybių, keičiasi mirčių priežasčių registravimo 
praktika atskirose šalyse, COVID-19 pandemijos eiga bei 
jos valdymas koreguoja mirtingumą dėl kitų priežasčių. 
Padidėjęs, palyginti su ikipandeminiu laikotarpiu, mirčių 
skaičius tarptautinėje literatūroje apibūdinamas „perteklinio 
mirčių skaičiaus“ terminu [7,14]. Perteklinis mirtingumo 
rodiklis gali atskleisti krizės mastą ir leidžia palyginti padėtį 
skirtingose šalyse. Pernelyg didelio mirtingumo priežastys 
jose gali būti skirtingos, vis dėlto, 2021 ir 2022 metais už-
fiksuotas perteklinis mirtingumas neabejotinai siejamas su 
COVID-19. Užfiksuotas perteklinis mirtingumas apima ir 
mirtis dėl COVID-19, kurių priežastis nebuvo teisingai nu-
statyta arba apie kurias nebuvo pranešta, taip pat su bendra 
krize susijusias mirtis, pavyzdžiui, dėl sumažėjusio sveikatos 
paslaugų prieinamumo. Statistikai atkreipia dėmesį, kad dėl 
karantino suvaržymų daugelyje šalių per pandemiją buvo 
mažiau keliaujama, todėl iš dalies galėjo būti išvengta įvai-
rių nelaimingų atsitikimų, turėjusių įtakos ankstesnių metų 
mirtingumo statistikai [3,14].

Eurostat duomenimis (2022), Lietuvoje perteklinio mir-
tingumo skaičius 2020 m. sausio mėnesį, lyginant su 2016-
2019 m. mirtingumo duomenimis, buvo -12,4 proc., kai 
Europos vidurkis buvo -5,7 proc., nuo 2020 m. sausio mė-
nesio perteklinių mirčių skaičius Lietuvoje ir visoje Europoje 
pradėjo didėti ir 2020 m. balandžio mėnesį Lietuvos vidurkis 
buvo 2,4 proc., o Europos 25,2 proc. Didžiausias pertekli-
nių mirčių skaičiaus pikas Lietuvoje buvo 2021 m. gruodį 
(70,3 proc.), o Europos – 2021 m. lapkritį (40 proc.) [3].
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Per pirmosios pandemijos bangos piką Europos Sąjungos 
šalyse buvo užfiksuotas 25 proc. didesnis mirtingumas nei 
ankstesniais metais. Vėliau, gegužės–liepos mėnesiais, perte-
klinis mirtingumas sumažėjo, o rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, 
kai kuriose šalyse prasidėjus antrajai pandemijos bangai, vėl 
išaugo. Eurostat skelbia, kad rugpjūtį ir rugsėjį perteklinis 
mirtingumas Europoje buvo 8 proc., spalį padidėjo iki 18 
proc., o didžiausias buvo lapkritį – 41 procentas. Gruodį 
mirčių perviršis Europos Sąjungoje buvo sumažėjęs iki 30 
procentų [14].

Eurostat duomenimis, nors perteklinis mirtingumas buvo 
matomas beveik visus metus, protrūkių pikas ir intensyvumas 
įvairiose šalyse vis dėlto skyrėsi. Blogiausia padėtis Lietu-
voje, skirtingai nei daugelyje Europos šalių, buvo praėjusį 
gruodį. Eurostat skelbia, kad pagal mirčių perteklių tuomet 
Lietuva buvo trečia (77,5 proc.) Europoje ir ją lenkė tik 
Slovėnija (78,6 proc.) bei Lichtenšteinas (109,5 proc.). Sausį 
dėl įvairių priežasčių mūsų šalyje buvo užregistruotas 26,3 
proc. didesnis mirtingumas nei ankstesniais metais. Tuomet 
Lietuvą jau lenkė ne tik Slovėnija (26,9 proc.), bet ir La-
tvija (29 proc.). Blogiausia padėtis sausį buvo Slovakijoje, 
kurioje tą mėnesį  užfiksuota 76,7 proc. daugiau mirčių nei 
ankstesniais metais, taip pat Portugalijoje (59,3 proc.) ir 
Čekijoje (53,3 proc.). Nors lapkritį Lietuvoje mirčių perviršis 
jau siekė 39 proc., palyginti su kitomis valstybėmis, jis irgi 
nebuvo pats didžiausias. Tuo metu blogesnė padėtis buvo 
Lenkijoje (96,9 proc.), Bulgarijoje (94,3 proc.) ir Slovėni-
joje (88,7 proc.) [14]. Paskelbti Lenkijos vyriausybės 2020 
metų statistiniai duomenys rodo, kad šalyje, kurioje yra 38 
milijonai gyventojų, 2020 metais buvo 79 000 perteklinių 
mirčių, lyginant su 2019 metais, kuomet 1000 gyventojų 
teko 12,4 mirčių. 2020 metais Lenkijoje buvo daugiausia 
mirčių  per didesnį nei septyniasdešimties metų laikotarpį 
(12,4 mirtys  1000 gyventojų 2020 m., palyginti su 12,2 
mirčių 1000 gyventojų 1951 m., kurie buvo antri didžiausiu 
mirštamumu pasižymėję metai po Antrojo pasaulinio karo). 
Apskaičiuota, kad 28 tūkst. 500 mirčių, įvykusių  2020 m., 
gali būti tiesiogiai susijusios su COVID-19, t. y. infekcija, 
kaip pagrindinė mirties ar gretutinių ligų priežastis, o  50 
tūkst. mirčių yra susijusios su kitomis priežastimis [15,16].

2020 metų rudenį perteklinis mirčių skaičius Europoje 
per antrąją COVID-19 pandemijos bangą buvo pastebėtas 
45–64 metų amžiaus grupėse, 65–74 metų amžiaus grupėse, 
75–84 metų amžiaus grupėse ir ≥85 metų amžiaus grupėse. 
15–44 metų amžiaus grupių asmenų mirtingumas taip pat 
buvo didesnis nei įprastai, tačiau daug mažesniu mastu, nei 
vyresnio amžiaus grupėse. Perteklinio mirtingumo nebuvo 
pastebėta tik 0–14 metų vaikams [17].

2021 metų  spalį blogiausia situacija buvo Čekijoje, kur 
perteklinių mirčių užregistruota 52,7 procento. Lietuvoje 

tada jų buvo 6,1 proc. daugiau, nei įprastai. Pastaruoju metu 
su nauju koronaviruso infekcijos proveržiu susiduriančioje 
Estijoje 2021 metų  spalį perteklinis mirtingumas siekė 1,7 
proc., Latvijoje – 2,4 proc., o Švedijoje mirčių buvo užregis-
truojama netgi 3,3 proc. mažiau, nei prieš pandemiją [14]. 

Pirmosios COVID-19 pandemijos bangos metu Švedijoje 
buvo užregistruojama daugiau mirčių nei ankstesniais me-
tais: balandį – 38,3 proc., gegužę – 23,9 proc., birželį – 10,6 
procento, tačiau liepą, rugpjūtį, rugsėjį ir spalį Švedijoje 
jau buvo užregistruojama mažiau mirčių, nei tuo pat metu 
2016–2020 metais [14]. Per pirmąją COVID-19 pandemi-
jos bangą Švedijoje buvo nustatytas laipsniškai didėjantis 
mirtingumas pagal paciento priežiūros tipą (Gyvena sava-
rankiškai, yra prižiūrimi kitų asmenų ir tų, kurie gyvena 
globos namuose). Nustatyta, jog didesnę tikimybę susirgti 
COVID-19 liga ir nuo jos mirti turėjo moterys, gyvenan-
čios globos namuose. Nustatyta, kad mirtingumas didėja su 
amžiumi. Ypač atkreiptinas dėmesys į santykinai didesnį 
perteklinių mirčių skaičių, lyginant paciento priežiūros tipą 
ir amžių, kuris  parodo, kad  paciento saugumui jo priežiūros 
tipas yra svarbesnis, nei amžius [18].

Pastebimai geresnė situacija nei kitose ES šalyse per visą 
pandemiją buvo Norvegijoje. Didžiausias mirčių perteklius 
joje užregistruotas 2021 m.  rugsėjį  siekė 4,8 procento. Tuo 
metu gruodį mirčių buvo 3 proc. mažiau, nei ankstesniais 
metais tuo pačiu metu, o sausį – 7,4 proc. mažiau [14].

2021 m. balandį blogiausia padėtis buvo Ispanijoje. Tada 
šioje šalyje perteklinis mirtingumas pasiekė 79,4 proc. An-
troje vietoje buvo Belgija (73,9 proc.), trečioje – Olandija 
(53,6 proc.). Kaip rodo Eurostat duomenys, Ispanijoje pernai 
beveik visus metus buvo perteklinis mirtingumas, tik birželį 
jis buvo 4 proc. mažesnis, nei vidutinis [14].

G. Konstantinoudis ir kt. (2022) atliktas tyrimas, ku-
riame mokslininkai nagrinėjo Anglijoje, Graikijoje, Italijoje, 
Ispanijoje ir Šveicarijoje perteklinio mirtingumo skaičius, 
atskleidė, jog 2020 m. šie skaičiai labai skyrėsi tiek tarp 
nagrinėtų šalių, tiek ir šalių viduje.  Lyginant visas šias šalis 
tarpusavyje - Ispanija patyrė didžiausią perteklinį mirtingumą 
tarp šių penkių šalių [19]. Gegužę mirčių Ispanijoje buvo 
4,4 proc. daugiau nei vidutiniškai tą patį mėnesį 2016–2020 
metais, birželį – 4,1 proc. liepą – 8,4 proc., rugpjūtį – 14 
proc., rugsėjį – 17,6 proc., spalį – 25 proc., gruodį – 9,4 proc. 
Sausį Ispanijoje mirčių perteklius buvo 18 procentų [19].

Graikijos ir Italijos šiauriniai regionai buvo labiau nei kiti 
paveikti perteklinio mirtingumo. Tiriant šalyse pasireiškusį 
perteklinį mirtingumą pastebėta, jog Anglijoje, Ispanijoje, 
Italijoje ir Šveicarijoje pirmosios bangos metu vyravo labiau 
lokalizuotas perteklinis mirtingumas, šių šalių tam tikruose 
regionuose, o Graikijoje perteklinis mirtingumas visoje 
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šalyje buvo vienodas.  Antrosios bangos metu perteklinis 
mirčių skaičius jau buvo labiau pasiskirstęs Anglijos, Italijos 
ir Ispanijos regionuose, o Graikijoje ir Šveicarijoje buvo 
priešingai – pastebėtas didesnis perteklinis mirčių skaičius, 
nei pirmosios bangos metu [19]. 

Anglijos vyriausybės statistikos svetainėje pateikta 
ataskaita, kurioje skelbiama, jog 2020 m. Anglijoje buvo 
pastebėtas perteklinis mirtingumas, kai vyrų mirtingumas 
padidėjo 17,9 proc.,  o moterų – 11,2 procento [20].

Tarptautinė mokslininkų komanda atliko tyrimą, kuriuo 
siekė įvertinti COVID-19 pandemijos metu pasireiškusį 
perteklinį mirtingumą 191 šalyje ir 252 pasirinktų šalių re-
gionuose nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 
dienos. Autoriai atskleidė, jog regioniniu lygiu didžiausias 
apskaičiuotas perteklinis mirtingumas Europos regione pa-
stebėtas Rytų ir Vidurio Europoje. Mokslininkai pastebėjo, 
jog Vakarų Europoje perteklinis mirtingumas labai skyrėsi, 
kadangi kai kuriose šalyse perteklinio mirtingumo rodikliai 
buvo beveik tokie pat aukšti, kaip ir Rytų bei Vidurio Eu-
ropos regione, tačiau kitose šalyse, pavyzdžiui, Islandijoje, 
Norvegijoje, Airijoje ir Kipre, perteklinio mirtingumo rodi-
kliai buvo vieni žemiausių visame pasaulyje, kur 100 000 
gyventojų teko šiek tiek daugiau nei 50 mirčių. Pasaulinis 
visų amžiaus grupių perteklinių mirčių rodiklis sudarė 120,3 
mirčių 100 000 gyventojų, o 21 šalyje perteklinių mirčių 
skaičius buvo didesnis už  300/100 000 gyventojų [21].

J. Nielsen ir kt. (2021) siekė nustatyti, ar lyties skirtu-
mas turi įtakos Europos šalių gyventojų perteklinių mirčių 
skaičiaus didėjimui. Iš viso buvo analizuoti 27 Europos šalių 
duomenys. Mokslininkų teigimu, įprastinėmis sąlygomis mo-
terų mirtingumas paprastai yra mažesnis, nei vyrų. Vertinant 
situacijas, susijusias su pertekliniu mirtingumu, pavyzdžiui, 
jog žiemos metu nuo įvairų patogenų sukeliamų kvėpavimo 
takų ligų taip pat miršta daugiau vyrų, nei moterų. Autoriai 
tokius duomenis pastebėjo ir gripo sezonu bei COVID-19 
pandemijos laikotarpiu, todėl teigia, jog nėra statistiškai 
reikšmingo skirtumo, koks patogenas sukelia mirtį, todėl 
galima teigti, jog lyčių skirtumai neturi įtakos perteklinio 
mirtingumo didėjimui COVID-19 pandemijos laikotarpiu. 
Šie padidėję perteklinio mirtingumo rodikliai nėra ypatybė, 
būdinga būtent COVID-19 pandemijai, tačiau tai susiję su 
per dideliu mirtingumu bendresniu požiūriu [22].

2020 metais daugelyje Europos šalių registruotas bendras 
mirčių skaičius išaugo liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje 
(31–33 savaitės), tačiau mokslininkai akcentuoja, jog tai 
buvo laikotarpis, kai  COVID-19 sukeltų mirčių skaičius 
buvo labai mažas ir šis laikotarpis sutapo su karščio banga. 
Tokie mirtingumo duomenys buvo pastebėti Europoje ir 
panašiu ankstesnių metų laikotarpiu [6,13].

Rezultatų aptarimas
Analizuojant 2020 ir 2021 metų pagrindines mirties prie-

žastis Lietuvoje, galima teigti, jog prasidėjus COVID-19 
pandemijai pasikeitė priežastys, dėl kurių dažniausiai miršta 
lietuviai. Iki 2020 metų Lietuvoje ne vienerius metus pa-
grindinių mirčių priežasčių penketas buvo toks pat: pirmoje 
vietoje – kraujotakos sistemos ligos, antroje – piktybiniai 
navikai, trečioje  – išorinės mirties priežastys, ketvirtoje – 
virškinimo sistemos ligos,  penktoje – kvėpavimo sistemos 
ligos. Analizuojant statistiką pandemijos metu, pastebima, 
jog COVID-19 tikrai turėjo įtakos pagrindinėms lietuvių 
mirties priežastims, kadangi matomas ženklus skirtumas − 
keturios pagrindinės mirties priežastys 2021 metais buvo 
kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mir-
ties priežastys ir COVID-19 liga, sudariusios 84,3 proc. visų 
mirties priežasčių. Beveik pusė visų mirusiųjų (48,2 proc.) 
mirė nuo kraujotakos sistemos ligų  (0,4 proc. daugiau negu 
2020 metais). Nuo piktybinių navikų mirė 16,2 proc., nuo 
COVID19 ligos– 14,7 proc., o dėl išorinių mirties priežasčių 
– 5,1 proc. visų mirusiųjų.

Lietuva yra viena labiausiai nukentėjusių Europos ir 
pasaulio šalių, atsižvelgiant į gyventojų netektis tiek nuo 
COVID-19, tiek nuo kitų ligų. Viena iš galimų tokio rezultato 
priežasčių yra ta, jog didele dalimi perteklinį mirtingumą 
sukėlė pandemijos laikotarpiu apribotas sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas. Tikėtina, jog gyventojai daugiau 
nei įprastai užsiiminėjo savigyda ir visas šis kompleksas 
galimai turėjo įtakos, jog padaugėjo sergančiųjų kitomis, 
nei COVID-19 ligomis, mirčių.

Dar vienas labai svarbus aspektas yra tas, jog galimi ir 
tam tikri duomenų neatitikimai, kadangi pirminiai mirtin-
gumo nuo COVID-19 duomenys dažniausia paremti gydy-
tojų įrašais gyventojų mirties liudijimuose, remiantis logika, 
kad gydytojai tiksliausiai numano pagrindinę mirtį sukėlusią 
ligą. Žinant, kad daugelis senyvo amžiaus pacientų, sergan-
čių COVID-19 liga, prieš mirtį sirgo dar keliomis kitomis 
lėtinėmis ligomis, nelengva net ir patyrusiems gydytojams 
nuspręsti, kuri iš tų ligų nulėmė mirtį. Lietuvos gydymo ins-
titucijų duomenys rodo, kad atsižvelgiant į mirties liudijimų 
santykinę dalį, kai mirtis ištiko per mažiau nei 28 dienas nuo 
teigiamo COVID-19 testo, pagrindinė mirties priežastis „nuo 
COVID-19“ nurodoma nuo 0 iki 87,3 procento. Toks didelis 
duomenų „išsibarstymas“ liudija esminius gydymo institucijų 
skirtumus COVID-19 mirčių diagnozavimo praktikoje, tad 
geriausiu atveju galime žinoti tik apytikslį (paklaidos riba 
– dešimtys procentų ar net kartų) COVID-19 aukų skaičių 
Lietuvoje [23].

Priežastis, į kurią negalima nekreipti dėmesio, yra karan-
tino metu padidėjęs pacientų sėslumas, o kartu ir mažesnis 
judėjimas, turėjo įtakos ligoms paūmėti ir jų tragiškoms baig-
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tims. Turbūt dauguma gydytojų yra matę pacientų, kuriuos 
vargino lėtinė širdies ir kraujagyslių liga, bet jie buvo radę 
tam tikrą savo rutiną, fizinį aktyvumą, kuris padėjo. Tokie pa-
cientai yra labiau pažeidžiami, tačiau pandemijos pradžioje, 
tikėtina, nebuvo numatyta, kokią grėsmę karantinas gali kelti 
širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems pacientams, di-
džiausias dėmesys buvo skiriamas sergantiesiems COVID-19 
liga. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į vakcinacijos statistiką, 
kadangi, tikėtina, jog vakcinuojant Lietuvos gyventojus, 
nepavyko galutinai pasiekti didžiausios rizikos populiacijos 
dalies. Neabejotinai, COVID-19 pablogina ir kitų ligų eigą 
ir net jau persirgta infekcija iki 3 kartų padidina tikimybę 
mirti nuo esamų gretutinių ligų. 

Paskutinis, straipsnio autorių nuomone, veiksnys, kuris 
galėjo lemti tokį didelį perteklinį mirtingumą, tai Lietuvos 
gyventojų amžius. Gyventojų senėjimo rodiklis Lietuvoje yra 
labai aukštas, o tai susiję su gyventojų prastesne sveikata ir 
dauginiu ligotumu. Tyrimais nustatyta, jog vidutinis mirusių 
nuo COVID-19 amžius Lietuvoje buvo maždaug 77,3 metų, 
o mirusieji vidutiniškai turėjo po 5,3 gretutines ligas [23]. Šie 
aspektai galėjo turėti įtakos ir Lietuvos gyventojų perteklinio 
mirtingumo didėjimui.

Apibendrinant galima teigti, jog COVID-19 pandemija 
2020 ir 2021 metais suteikė labai daug reikšmingų pamokų, 
kurios turi būti analizuojamos bei priimami sprendimai, ku-
rie, tikėtina,  padės išvengti būsimų pandemijų valdymo 
klaidų, pasireiškiančių labai dideliu, lyginant su kitomis 
šalimis, pertekliniu mirtingumu ne tik nuo COVID-19, bet 
ir nuo kitų ligų.

Išvados
1. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m. kovą 

Lietuvoje kiekvieną mėnesį buvo registruojama daugiau 
mirčių, nei registruota atitinkamais 2019 m. mėnesiais.  Mirė 
per 15 tūkst. 500 žmonių daugiau, lyginant su mirčių skai-
čiumi 2019 metais. Mirčių skaičius augo kas mėnesį nuo 
pandemijos pradžios iki 2021 m. pabaigos. Lietuvoje perte-
klinio mirtingumo rodiklis 2020 m. sausio mėnesį, lyginant 
su 2016-2019 metų mirtingumo duomenimis, buvo neigiamas  
(-12,4 proc.), tačiau nuo to laiko perteklinių mirčių skaičius 
Lietuvoje pradėjo didėti ir 2020 m. balandžio mėnesį Lietu-
vos vidurkis buvo 2,4 proc., o didžiausias perteklinių mirčių 
pikas Lietuvoje buvo 2021 m. gruodį  (70,3 proc).

2. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, Lietuvoje spar-
čiai išaugęs perteklinis mirčių skaičius buvo pastebimas ir 
visoje Europoje. 2021 m. mirė per pusę milijono europiečių 
daugiau, nei įprastai. Per pirmosios pandemijos bangos piką 
Europos šalyse buvo užfiksuotas 25 proc. didesnis mirtin-
gumas, nei ankstesniais metais. Vėliau, gegužės – liepos 
mėnesiais, perteklinis mirtingumas sumažėjo, o rugpjūčio 

– rugsėjo mėnesiais kai kuriose šalyse, prasidėjus antrajai 
pandemijos bangai, vėl išaugo. Rugpjūtį ir rugsėjį pertekli-
nis mirtingumas Europoje buvo 8 proc., spalį padidėjo iki 
18 proc., o didžiausias buvo lapkritį, kai siekė 41 procentą. 

3. Didžiausias perteklinių mirčių skaičiaus pikas Lie-
tuvoje buvo 2021 m. gruodį (70,3 proc.), o Europos – 2021 
m. lapkritį (40 proc.).
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EXCESS MORTALITY DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC: 

THE SITUATION IN LITHUANIA AND EUROPE
A. Galkontas, S. Sauliūnė

Keywords: COVID-19, excess mortality, pandemic.
Summary
In recent years, there have been various crises in the world, 

such as natural disasters, economic, social crises or epidemics, but 
the coronavirus (COVID-19) pandemic is the first in past 100 ye-
ars, which had significant impact on the whole world. According 
to the Lithuanian Department of Statistics , the COVID-19 pande-
mic and the disrupted availability of health care services had a ne-
gative impact on the death statistics in the country, as a significant 
excess mortality was observed throughout the pandemic.

The aim of the study was to reveal the situation of excess mor-
tality in Lithuania and Europe during the COVID-19 pandemic.

Methodology. A review of scientific and professional litera-
ture, the purpose of which was to find out excess mortality sta-
tistics in Lithuania and other European countries during the CO-
VID-19 pandemic.

Results. After the start of the COVID-19 pandemic, the rapid 
increase in the number of excess deaths was noticeble in Lithu-
aniaas well as in Europe: according to Eurostat, in 2021 half a mil-
lion more Europeans died than usual, and the number of excess 
deaths in Lithuania in January 2020 compared to the 2016-2019 
mortality data was -12.4%, while the European average was -5.7%. 
From January 2020, the number of excess deaths in Lithuania and 
throughout Europe began to increase and in April 2020, the Lithu-
anian excess mortality average was 2.4%, and the European ave-
rage was 25.2%. The highest peak in the number of excess deaths 
in Lithuania was in 2021 December (70.3%), and in Europe - in 
2021 November (40%).

Conclusions. Since the beginning of the COVID-19 pande-
mic in March 2020, more deaths have been registered in Lithuania 
every month than were registered in the corresponding months of 
2019, and more than 15,500 people have died in Lithuania com-
pared to the number of deaths in 2019. The number of deaths has 
also increased every month since the beginning of the pandemic 
until the end of 2021. The rapid increase in the number of excess 
deaths after the start of the COVID-19 pandemic was also notice-
able throughout Europe. Half a million more Europeans than usual 
died during 2021.
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