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NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR KITŲ SU DARBU SUSIJUSIŲ SVEIKATOS PROBLEM Ų 
STATISTINIO TYRIMO ANKETA NAD-02 (VIENKARTIN Ė) 

(Pildoma 2013 m. balandžio–birželio mėn.) 

Namų ūkio numeris        

Respondento vardas, pavardė  Apklausiami 15 metų ir vyresni gyventojai 

  Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą 

  Anketos forma skelbiama interneto svetainėje http://estatistika.stat.gov.lt 

Tiriamosios savaitės numeris     

Klausėjui: informuokite respondentą, kad tyrimo tikslas – įvertinti nelaimingų atsitikimų, patirtų darbe, ir asmenų, 
patyrusių šiuos atsitikimus, skaičių, nedirbto darbo laiko trukmę, su darbu susijusius susirgimus ir dėl to prarastą 
darbo laiką, veiksnius darbe, galinčius padaryti neigiamą poveikį sveikatai. Anketa pildoma apklausiant 15 metų ir 
vyresnius asmenis, kurie tiriamąją savaitę dirbo (turėjo darbą) arba tiriamąją savaitę nedirbo (neturėjo darbo), 
tačiau dirbo per pastaruosius 12 mėnesių iki tiriamosios savaitės. 

        

 1. Ar esate patyr ęs (-usi) nelaiming ą atsitikim ą darbe, kurio metu buvote sužeistas ( -a) ir (ar)  
patyr ėte traum ą per pastaruosius 12 m ėnesių iki tiriamosios savait ės?  (Nelaimingi atsitikimai 
nedarbo valandomis, vykstant į darbą ar iš darbo neįtraukiami) 

     

      
 

 1. Taip .............................................................................................................................................................   � 2  

        

 2. Ne ................................................................................................................................................................   � 8  

        

 2. Kiek nelaiming ų atsitikim ų patyr ėte per pastaruosius 12 m ėnesių?      

 1. Vieną ...........................................................................................................................................................  
 � 

 
 

3 
 2. Du ar daugiau ..............................................................................................................................................   

 

  
Klausėjui: Jei per pastaruosius 12 mėnesių respondentas patyrė daugiau nei vieną nelaimingą 
atsitikimą, klausiama apie paskutinį.      

        

 3. Ar tai buvo keli ų eismo įvykis darbo metu?      

 1. Taip .............................................................................................................................................................  
 � 
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 2. Ne ...............................................................................................................................................................   

 
        

 4. Nelaiming ą atsitikim ą patyr ėte:      

 1. Dabartiniame pagrindiniame darbe .............................................................................................................  

 � 

  

 2. Dabartiniame nepagrindiniame darbe .........................................................................................................    

 3. Paskutiniame darbe (asmenims, kurie tiriamąją savaitę neturėjo darbo) ..................................................  5 arba 7  

 4. Darbe, kuriame dirbote prieš metus (ankstesniame pagrindiniame)...........................................................    

 5. Kitame darbe (ankstesniame nepagrindiniame).........................................................................................    

  

Klausėjui: Jei respondentas tiriamąją savaitę nedirbo (neturėjo darbo) arba turėjo darbą, tačiau nedirbo dėl ligos, traumos 
ar laikinos negalios (GU-01 anketos 6 kl. 9 ats.) � 5 kl. 
Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo arba turėjo darbą, tačiau nedirbo ne dėl ligos, traumos ar laikinos negalios (GU-01 
anketos 6 kl. 1–8, 10 ats.) � 7 kl. 

 

        

 5. Ar priežastis, d ėl kurios J ūs tir iamąją savait ę nedirbote, buvo  paskutinis nelaimingas 
atsitikimas? 

     

  
    

 

 1. Taip .............................................................................................................................................................   � 6  

   

    

 

 2. Ne ................................................................................................................................................................   � 7  

 6. Ar Jūs tikit ės tęsti darbin ę veikl ą?      

 1. Taip .............................................................................................................................................................  
 � 
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 2. Ne ...............................................................................................................................................................   

 
        

 7. Kiek laiko (kalendorini ų dienų) Jūs nedirbote d ėl sužeidimo ir (ar) traumos, patirtos ( -ų) per 
paskutin į nelaiming ą atsitikim ą? (Nelaimingo atsitikimo diena neįskaičiuojama) 

     

  
    

 

  Kalendorinių dienų skaičius        � 8  

        

 8. Ar per pastaruosius 12 m ėnesių iki tiriamosios savait ės Jūs tur ėjote koki ų nors fizin ės ar 
psichin ės sveikatos problem ų?      

 

 1. Taip ..............................................................................................................................................................   � 9  

       

  2. Ne .................................................................................................................................................................   � 18 arba 
AČIŪ 
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 9. Ar Jūsų sveikatos problem ų atsiradimo ar j ų paaštr ėjimo priežastis buvo darbas, kuriame J ūs 
dirbate (dirbote anks čiau)?      

 

 1. Taip ..............................................................................................................................................................   � 10  

        

 2. Ne .................................................................................................................................................................   � 18 arba 
AČIŪ 

 

       

  10. Kiek sveikatos problem ų Jums kilo ar paaštr ėjo d ėl darbo  per pastaruosius 12 mėnesių iki 
tiriamosios savait ės?     

 

 1. Viena ...........................................................................................................................................................  
 � 
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 2. Dvi ar daugiau .............................................................................................................................................   

 

        

 11. Nurodykite pagrindin ę sveikatos problem ą, kuri kilo ar paaštr ėjo d ėl darbo (galima žymėti tik vieną 
atsakymą):      

 

 1. Su kaulais, sąnariais ar raumenimis susijusi problema ................................................................................   � 12  

        

 2. Su kvėpavimu ar plaučiais susijusi problema ...............................................................................................  

 

   

 3. Odos problema .............................................................................................................................................     

 4. Klausos problema .........................................................................................................................................     

 5. Stresas, depresija ar nerimas .......................................................................................................................     

 6. Galvos ir (ar) akių skausmas ........................................................................................................................  � 13  

 7. Širdies liga, širdies smūgis ar kitos problemos, susijusios su kraujotaka .....................................................     

 8. Užkrečiama liga (virusai, bakterijos ar kitokio tipo infekcija) ........................................................................     

 9. Skrandžio, kepenų, inkstų ar virškinimo problemos .....................................................................................     

 10. Kiti nusiskundimai .........................................................................................................................................     

        

 12. Su kaulais, s ąnariais ar raumenimis susijusi problema labiausiai turi įtakos J ūsų:      

 1. Kaklui, pečiams, rankoms ar plaštakoms .....................................................................................................  

 

   

 2. Klubams, keliams, kojoms ar pėdoms ..........................................................................................................  � 13  

 3. Nugarai .........................................................................................................................................................     

        

 13. Ar ši sveikatos problema riboja (-ojo) J ūsų galimybes užsiimti įprasta, kasdiene veikla darbe ar 
nedarbo metu?      

 

 1. Taip, labai ....................................................................................................................................................  

 

   

 2. Taip, iš dalies................................................................................................................................................  � 14  

 3. Ne .................................................................................................................................................................     
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 14. Sveikatos problemos priežastis:      

 1. Dabartinis pagrindinis darbas ......................................................................................................................  

 

   

 2. Dabartinis nepagrindinis darbas ...................................................................................................................     

 3. Paskutinis darbas (asmenims, kurie tiriamąją savaitę neturėjo darbo) ........................................................  � 15 arba 17  

 4. Darbas, kuriame dirbote prieš metus (ankstesnis pagrindinis)......................................................................     

 5. Kitas darbas (ankstesnis nepagrindinis)........................................................................................................     

  

Klausėjui: Jei respondentas tiriamąją savaitę nedirbo (neturėjo darbo) arba turėjo darbą, tačiau nedirbo dėl ligos, traumos 
ar laikinos negalios (GU-01 anketos 6 kl. 9 ats.) � 15 kl. 
Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo arba turėjo darbą, tačiau nedirbo ne dėl ligos, traumos ar laikinos negalios (GU-01 
anketos 6 kl. 1–8, 10 ats.) � 17 kl. 

 

 15. Ar Jūs tiriam ąją savait ę nedirbote d ėl šios su darbu susijusios sveikatos problemos?       

       

  1. Taip ..............................................................................................................................................................   � 16 
        

 2. Ne ...............................................................................................................................................................   � 17  
 

 16. Ar Jūs tikit ės tęsti darbin ę veikl ą?      
 1. Taip .............................................................................................................................................................  

 � 

 
 

18 arba 
AČIŪ  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 

 17. Kiek laiko (kalendorini ų dienų) Jūs nedirbote d ėl šios su darbu susijusios sveikatos problemos?      

        

  Kalendorinių dienų skaičius       � 18 arba 
AČIŪ 

 

       
 

  Klausėjui: Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo arba turėjo darbą, tačiau nedirbo �18 kl. 
Jei respondentas tiriamąją savaitę nedirbo (neturėjo darbo) � AČIŪ      
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 18. Ar savo darbe susiduriate su šiais veiksniais, galin čiais tur ėti įtakos J ūsų fizinei sveikatai  (Klausiama apie kiekvieną):  

        

 18.1. Varginanti k ūno pad ėtis dirbant ar judesiai dirbant      

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 
 

18.2.  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 

        

 18.2. Sunki ų krovini ų tvarkymas      

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 
 

18.3.  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 
        

 18.3. Triukšmas ar stipri vibracija      

 1. Taip...............................................................................................................................................................  
 � 

 
 

18.4.  2. Ne.................................................................................................................................................................   

 

 18.4. Chemini ų medžiag ų, dulki ų, dūmų ar duj ų poveikis      

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 
 

18.5.  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 
        

 18.5. Veikla, reikalaujanti įtemptai ži ūrėti      

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 
 

18.6.  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 
        

 18.6. Nelaiming ų atsitikim ų rizika      
 1. Taip ..............................................................................................................................................................  

 � 
 

 

19 arba 20  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 

  

Klausėjui: Jei respondentas savo darbe susidūrė su daugiau nei vienu iš 18 klausime išvardytų veiksnių, 
turinčių įtakos jo fizinei sveikatai � 19 kl. 
Jei respondentas savo darbe susidūrė su vienu iš 18 klausime išvardytų veiksnių, turinčių įtakos jo fizinei 
sveikatai, arba nesusidūrė nė su vienu iš 18 klausime išvardytų veiksnių � 20 kl. 

  

 19. Kuris iš ši ų veiksni ų, Jūsų nuomone, kelia didžiausi ą pavoj ų Jūsų fizinei sveikatai?      

 1. Varginanti kūno padėtis dirbant ar judesiai dirbant ......................................................................................  

 

   

 2. Sunkių krovinių tvarkymas ............................................................................................................................     

 3. Triukšmas ar stipri vibracija ..........................................................................................................................  � 20  

 4. Cheminių medžiagų, dulkių, dūmų ar dujų poveikis .....................................................................................     

 5. Veikla, reikalaujanti įtemptai žiūrėti ..............................................................................................................     

 6. Nelaimingų atsitikimų rizika ..........................................................................................................................     

        

 
20. Ar savo darbe susiduriate su šiais veiksniais, gali nčiais tur ėti įtakos J ūsų psichinei sveikatai (Klausiama apie 

kiekvieną): 
 

 
        

 20.1. Per didelis darbo kr ūvis      

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 

 

20.2.  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 

       

  20.2. Fizinis smurtas ar smurto gr ėsmė     

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 
 

20.3.  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 

        

 20.3. Psichologinis smurtas (priekabiavimas, žeminimas, ig noravimas)      

 1. Taip ..............................................................................................................................................................  
 � 

 

 21 arba 
AČIŪ  2. Ne ................................................................................................................................................................   

 

        

  

Klausėjui: Jei respondentas savo darbe susidūrė su daugiau nei vienu iš 20 klausime išvardytų veiksnių, 
turinčių įtakos jo psichinei sveikatai � 21 kl. 
Jei respondentas savo darbe susidūrė su vienu iš 20 klausime išvardytų veiksnių, turinčių įtakos jo psichinei 
sveikatai, arba nesusidūrė nė su vienu iš 20 klausime išvardytų veiksnių � AČIŪ 

  

 21. Kuris iš ši ų veiksni ų, Jūsų nuomone, kelia didžiausi ą pavoj ų Jūsų psichinei sveikatai?      

 1. Per didelis darbo krūvis ................................................................................................................................  

 

   

 2. Fizinis smurtas ar smurto grėsmė ................................................................................................................  � AČIŪ  

 3. Psichologinis smurtas (priekabiavimas, žeminimas, ignoravimas) ..............................................................     

        

 
 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti  ........................ min. 
 
 
 
 

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4958, 236 4706; 
el. p.: violeta.skamarociene@stat.gov.lt., zana.demjankova@stat.gov.lt. 
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Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių 
sveikatos problemų statistinio  
tyrimo anketos NAD-02 (vienkartinės) 
priedas  

 
 

INFORMACIJA DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR KITŲ SU DARBU SUSIJUSIŲ 
SVEIKATOS PROBLEM Ų STATISTINIO TYRIMO 
(STATISTINĖ ANKETA NAD-02 (VIENKARTIN Ė) 

 
STATISTINIO  

TYRIMO TEISINIS 
PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299). 
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl 
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 
89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 
87, p. 164). 
2010 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2010, kuriuo patvirtinama Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2013–2015 metų ad hoc 
modulių programa (OL 2010 L 67, p. 1). 
 

STATISTINIO TYRIMO 
RŪŠIS, APIMTIS IR 

TIKSLAS 

Atrankinis statistinis tyrimas.  
Apklausiami 8 tūkst. atsitiktinės atrankos būdu atrinktų namų ūkių. Apklausą atlieka klausėjai. 
Statistinio tyrimo tikslas – įvertinti nelaimingų atsitikimų, patirtų darbe, ir asmenų, patyrusių 
šiuos atsitikimus, skaičių, nedirbto darbo laiko trukmę, su darbu susijusius susirgimus ir dėl 
jų prarastą darbo laiką, veiksnius darbe, galinčius padaryti neigiamą poveikį sveikatai. 
Tiriamasis laikotarpis – 2013 m. balandžio–birželio mėn. 

 
STATISTINĖS 

INFORMACIJOS 
PASKELBIMO 

LAIKAS IR VIETA 
 

2013 m. lapkričio 8 d. pranešime spaudai. 
 
 

STATISTINIŲ 
DUOMENŲ 

PATEIKIMO PAREIGA  
 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad fiziniai asmenys 
privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos darbų 
programa. 

STATISTINIŲ 
DUOMENŲ 

KONFIDENCIALUMAS  

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis: 
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti 
respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, 
yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“ 

 
____________________ 

 
 
 


