LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO
2009–2011 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2009 m. spalio 9 d. Nr. V-853
Vilnius
Įgyvendindamas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-717 (Žin., 2007, Nr. 96-3897), 42 punkto
nuostatas:
1. T v i r t i n u Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių
planą (pridedama).
2. P a v e d u viceministrui pagal kuruojamą sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ALGIS ČAPLIKAS
___________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. V-853

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO
2009–2011 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

1.

Peržiūrėti pirminės sveikatos priežiūros (PSP) įstaigų veiklos
efektyvumo vertinimo rodiklius.

SAM, VLK

2010 m.
I ketvirtis

2.

Praplėsti šeimos gydytojų gerų darbo rezultatų rodiklius.

VLK, SAM

2010 m.
II ketvirtis

3.

Nustatyti pirminės odontologinės pagalbos vaikams gerų
darbo rezultatų rodiklius.

VLK, SAM

2011 m.
II ketvirtis

4.

Skatinti prisirašymą prie šeimos gydytojų, o ne prie gydytojų
komandos

VLK

2011 m.
II ketvirtis

5.

Nustatyti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų metines bazines kainas, diferencijuojant pagal
gyventojų amžiaus grupes, atsižvelgiant į planuojamą šeimos

VLK, SAM

2009 m.
IV ketvirtis

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data

gydytojo kompetencijos ribų išplėtimą, suteikiant teisę atlikti
ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų.
6.

Peržiūrėti Diagnostikos ir gydymo metodikas, praplečiant
šeimos gydytojo teises ir įgaliojimus išrašant vaistus.

SAM, VLK

2011 m.
I ketvirtis

7.

Parengti Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo
reikalavimus.

SAM, VLK,
VASPVT

2011 m.
IV ketvirtis

8.

Nustatyti pirminės psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo
rezultatų rodiklius.

VLK, SAM, VPSC

2010 m.
IV ketvirtis

9.

Surinkti informaciją iš psichikos sveikatos centrų, kokiam
skaičiui asmenų reikalingos paslaugos namuose.

VPSC

2010 m.
III ketvirtis

10.

Išnagrinėti situaciją dėl slaugos paslaugų organizavimo ir
finansavimo funkcijų perdavimo savivaldybėms: galimos
neigiamos ir teigiamos pasekmės, įgyvendinimo galimybės,
grėsmės, perdavimo būdai.

SAM, VLK

2010 m.
II–III
ketvirtis

11.

Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius pirminėje
sveikatos priežiūroje dirbančių slaugytojų kompetenciją ir
funkcijas

SAM, VLK,
VASPVT

2010 m.
IV ketvirtis

12.

Atlikti medicinos punktų veiklos efektyvumo analizę

SAM, VLK,
savivaldybės

2010 m.
II–III
ketvirtis

13.

Nustatyti atskirą apmokėjimą už pirminėje sveikatos
priežiūroje dirbančių akušerių ir slaugytojų teikiamas
paslaugas.

VLK, SAM

2010 m.
IV ketvirtis

Sutrumpinimai:
SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; VLK – Valstybinė ligonių kasa prie
Sveikatos apsaugos ministerijos; VPSC – Valstybinis psichikos sveikatos centras; VASPVT – Valstybinė
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
___________________

