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2017 m.                            d. Nr. V- 
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P a k e i č i u Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu  

Nr. V-815 ,,Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 1 priedą: 

1.1. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„24.4. pagal poreikį atnaujinti ambulatorines TB paslaugas (ftiziatrijos ar pulmonologijos, 

vaikų pulmonologijos) teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, reikalingą 

efektyvesniam pacientų ištyrimui ir savalaikei TB diagnostikai, paslaugų kokybės gerinimui. 

Numatomas tiek kabinetų atnaujinimas, tiek įrangos ir baldų įsigijimas. Planuojant investicijas į 

infrastruktūrą būtina įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijas į antrinių 

ambulatorinių paslaugų plėtrą įgyvendinant Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, 

sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Sveikatos priežiūros 

sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos 

patvirtinimo“. Taip pat įvertinus sergamumo TB paplitimą ir gydytojų pulmonologų pasiskirstymą 

Lietuvoje, savivaldybėse, kuriose ambulatorinių TB paslaugų prieinamumas teritoriniu principu yra 

pats sudėtingiausias, tikslinga pagal poreikį įgyvendinti veiksmus, kurie užtikrintų gydytojų 

pulmonologų pritraukimą, siekiant pagerinti šių paslaugų prieinamumą šalies gyventojams. Reikia 

sukurti ir įdiegti pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus 

diegiant pakopinių kompetencijų modelį. Vykdytojai – Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas.“ 

2. Pakeičiu 2 priedą: 

2.1. Papildau 9.5.10  papunkčiu: 

„9.5.10. sukurti ir įdiegti pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus 

rezidentus diegiant pakopinių kompetencijų modelį. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija;“. 

3. Pakeičiu 3 priedą: 

3.1. Papildau 38.12  papunkčiu: 

„38.12. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, sukurti ir įdiegti 

pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus diegiant pakopinių 

kompetencijų modelį. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus 

universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija;“. 

4. Pakeičiu 4 priedą: 

4.1. Pakeičiu 33.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„33.1.6. pagal poreikį ir tikslingumą finansuoti sveikatos priežiūros specialistų 
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(kardiologų) pritraukimą į tikslines savivaldybes, kur yra šių specialistų trūkumas; siekiant didinti 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, sukurti ir įdiegti pakopinių kompetencijų modelį, 

taip pat skatinti gydytojus rezidentus diegiant pakopinių kompetencijų modelį. Vykdytojai – 

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus 

universitetas;“. 

5. Pakeičiu 5 priedą: 

5.1. Pakeičiu 23.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„23.4.3. šeimos gydytojų parengimą ir pritraukimą į tikslines savivaldybes, kur yra jų 

trūkumas; siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, į pakopinių 

kompetencijų modelio sukūrimą ir įdiegimą, taip pat gydytojų rezidentų skatinimą diegiant 

pakopinių kompetencijų modelį. Vykdytojai – Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas.“ 

5.2. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„24.4. pagal poreikį finansuoti sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių antrinės 

ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas, skirtas galvos smegenų insulto 

prevencijai, diagnostikai ir gydymui, pritraukimą į tikslines savivaldybes, kur yra jų trūkumas. 

Siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, sukurti ir įdiegti pakopinių 

kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus diegiant pakopinių kompetencijų 

modelį. Vykdytojai – Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

Vilniaus universitetas;“. 

6. Pakeičiu 6 priedą: 

6.1. Papildau 22.3  papunkčiu: 

„22.3. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, 

sukurti ir įdiegti pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus 

diegiant pakopinių kompetencijų modelį. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“ 

7. Pakeičiu 7 priedą: 

7.1. Papildau 51
1
  punktu: 

„51
1
. Siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, sukurti ir 

įdiegti pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus diegiant 

pakopinių kompetencijų modelį. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“ 
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