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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

 
ASPĮ Asmens sveikatos priežiūros įstaiga 
BPD Bendrasis programavimo dokumentas 
EKG Elektrokardiograma 
ES Europos Sąjunga 

ESF Europos socialinis fondas 
IS Informacinės sistemos 
IT Informacinės technologijos 
LR Lietuvos Respublika 

LSIC Lietuvos sveikatos informacijos centras 
N Stebėjimų skaičius 

PASP Pirminė asmens sveikatos priežiūra 
PASPĮ Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga 
PSDF Privalomojo sveikatos draudimo fondas 
PSO Pasaulio sveikatos organizacija 

PSPC Pirminės sveikatos priežiūros centras  
RLKP „Rytų ir Pietryčių Kietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo 

širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir 
optimizuojantsveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas 
paslaugas“ projektas 

SAM Sveikatos apsaugos ministerija 
SF Struktūriniai fondai 
ŠGK Šeimos gydytojų komanda, kurią sudaro vidaus ligų ir vaikų ligų 

gydytojai, prie kurių prisirašo gyventojai 
ŠKL Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos 

SVEIDRA Valstybinės ligonių kasos prie SAM informacinė sistena 
TLK Teritorinė ligonių kasa 

TLK-10 Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, 10 
redakcija 

VASPVT Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM 
VLK Valstybinė ligonių kasa 
VšĮ Viešoji įstaiga 
X Vidurkis 

 
Sveikatos priežiūros įstaigos 

 
KMUK VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos  
VRCP VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika 
VUAL VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė 

VULSK VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos  
 

TLK-10 kodai 
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I00-I99 Kraujotakos sistemos ligos 
I00-I02 Ūminis reumatas 
I05-I09 Lėtinės reumatinės širdies ligos 
I10-I15 Hipertenzinės ligos 
I20-I25 Išeminės širdies ligos 
I26-I28 Plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos 
I30-I52 Kitos širdies ligų formos 
I60-I69 Galvos smegenų kraujagyslių ligos 
I70-I79 Arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos 
I80-I89 Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitaip 
I95-I99 Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai 
Z95 Širdies ir kraujagyslių implantai ir persodinti audiniai 
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PRATARMĖ 
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sveikatos informacijos centrui bei visų tyrime dalyvavusių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
vadovams ir specialistams už konstruktyvų bendradarbiavimą atliekant šį tyrimą.  
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SANTRAUKA  
 
2004-2008 metais Lietuvoje buvo įgyvendinama ES SF parama Lietuvos regioniniam vystymuisi. 
Lietuvoje sveikatos sektoriaus svarbiausiais prioritetais buvo įvardinti pirminės sveikatos priežiūros 
stiprinimas ir gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų 
mažinimas. Šeimos gydytojų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas kaimo gyventojams 
buvo įvardintas kaip prioritetas septyniose apskrityse ir 2004-2008 metais 123 šeimos gydytojų 
paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos gavo ES SF paramą pagal BPD 1.4 priemonės 
remiamas veiklas ir modernizavo įstaigų infrastruktūrą. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų 
epidemiologinei situacijai pagerinti rytų ir pietryčių Lietuvoje buvo įgyvendintas „Rytų ir Pietryčių 
Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo projektas 
modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. 
Šiame projekte dalyvavo 40 sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių kardiologines paslaugas 17-koje 
savivaldybių.  
 
2008 m. LR Sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama informacijos apie Lietuvos 2004-2006 m. 
BPD 1.4 priemonės įgyvendinimą skleidimą bei siekdama pasiruošti 2007-2013 m. programavimo 
periodui, sudarė paslaugų teikimo sutartį su VšĮ „MTVC“ (Mokymų, tyrimų ir vystymo centras) atlikti 
„Kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų, 
teikiamų ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, kokybės ir 
prieinamumo“ vertinimo tyrimą.  
 
Vertinimas yra objektyvus, sistemingas ir visapusiškas informacijos apie vertinimo objektą (paslaugų 
kokybės ir prieinamumo pokyčius, investavus į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros 
modernizavimą) surinkimas ir analizavimas, taikant moksliškai pagrįstus metodus, o gauti rezultatai 
gali būti reikšmingi tolimesnio ES finansinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje perspektyvai.  
 
Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.4 
priemonės remiamų veiklų įtaką kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros 
(šeimos gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui ir pateikti argumentuotas išvadas ir 
konkrečias rekomendacijas dėl efektyvesnio ES finansinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje 
2007-2013 m. 
 
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai: 

• Įvertinti kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius ES 
struktūrinę paramą gavusiuose regionuose (pagal nustatytus vertinimo klausimus). 

• Įvertinti pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo 
pokyčius ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose (pagal nustatytus vertinimo klausimus). 

 
Tyrimui atlikti buvo parengta išsami kompleksinė tyrimo metodika, taikyti mišrūs tyrimo metodai. 
Vertinimo klausimai analizuoti pagal dvi dimensijas – vertintas išteklių potencialas ir faktiniai 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rodikliai. 
  
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimui taikyti kiekybiniai ir kokybiniai 
metodai – analizuoti statistiniai SVEIDROS duomenys, atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų 
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apklausa, ASPĮ vadovų ir darbuotojų anketinė apklausa; taip pat atlikti kokybiniai pacientų tyrimai bei 
ekspertų apklausa. 
 
Pagrindiniai vertinimo tyrimo rezultatai atskleidė, jog parama kardiologinės pagalbos teikimui gerinti 
buvo nukreipta į 15 proc. Lietuvos gyventojų, gyvenančių 15-os savivaldybių teritorijoje ir 25 proc. 
Lietuvos kaimo gyventojų.  
 
2004-2007 metais RLKP dalyvaujančiose ASPĮ suteiktų ambulatorinių kardiologinių paslaugų dalis 
padidėjo nuo 15,6 proc. iki 17 proc. kaip dalis visų Lietuvoje suteiktų ambulatorinių kardiologinių 
paslaugų (prieaugis 34 proc.). 
 
26 proc. padidėjo ambulatorinių paslaugų skaičius specializuotose ASPĮ, paslaugas teikiančiose ne 
Vilniuje. Reikšmingai išaugo šių paslaugų teikimas VULSK ir VUAL. Skirtingai nei visoje Lietuvoje, 
padidėjo ne tik konsultacijų, bet ir apsilankymų dėl kardiologinių konsultacijų suteikimo skaičius. 
 
Ambulatorinių konsultacijų (paslaugos kodas 1559) teikimo apimtys RLKP 2004-2007 metais augo 
sparčiau nei vidutiniškai Lietuvoje ir analizuojamu laikotarpiu padidėjo 84 proc.  
 
Stacionarinių kardiologinių paslaugų teikimas Lietuvoje 2004-2007 metais padidėjo 60 proc. II lygio 
stacionarinių paslaugų teikimo apimtys šiuo laikotarpio padidėjo 22 proc. ir 2007 m. RLKP 
dalyvaujančios ASPĮ suteikė daugiau negu 20 proc. visų II lygio stacionarinių kardiologinių paslaugų, 
suteiktų Lietuvoje. II lygio stacionarinių paslaugų augimas įvyko pagrindinai ne Vilniuje, o rajonuose 
veikiančiose ASPĮ. 2007 m. VULSK suteikė apie 40 proc. Lietuvoje teiktų III lygio intervencinės 
radiologijos paslaugų; nuo 2005 m. reikšmingai padidėjo ir kitų kardiologinių tyrimų teikimas.  
  
Per 2008 m. 11 mėnesių mobilios brigados, aprūpintos reanimobiliais, pervežė 791 pacientą. Tai iš 
dalies lėmė kardiologinės reanimacijos (beveik 40 proc.) augimą, taip pat ir prognozuojamą kitų 
specializuotų III lygio paslaugų teikimo padidėjimą.  
 
Ambulatorinės kardiologinės pagalbos laukimo laikas specializuotuose ASPĮ pagal TLK skelbiamą 
informaciją svyruoja nuo 0 iki 25 d., kreipiantis telefonu - nuo 0 iki 127 d. (pacientų apklausos metu 
dažniausiai buvo kalbama apie galimybę užsiregistruoti konsultacijai telefonu po 1,5-2 mėn.), o ASPĮ 
nurodė, kad vidutinis laukimo laikas yra 10 arba 19 dienų ir svyruoja nuo 3 iki 70 dienų. Informacija, 
apie stacionarinės specializuotos pagalbos laukimo laiką gauta iš ASPĮ, identifikuoja vidutinę 19 dienų 
laukimo trukmę (ilgiausiai reikia laukti 35 dienas). Pagrindinės pacientų eilių susidarymo priežastys – 
ambulatorinių siuntimų augimas ir gydytojų specialistų trūkumas. 
 
Gydytojų kardiologų trūkumas minimas nepaisant to, kad 2004-2007 metais RLKP dalyvaujančiose 
ASPĮ jų skaičius išaugo 45 proc. (užimtų etatų skaičius – 21 proc.). taip pat ir tarptautiniame kontekste 
šalies aprūpinimo gydytojais kardiologais rodikliai yra vieni geriausių Europoje. 
 
Darbo sąlygų pagerėjimas dėl atlikto remonto ir įsigytos medicininės įrangos, akcentuojamas praktiškai 
visose RLKP dalyvaujančiose ASPĮ. Šiose įstaigose medicinos personalas palankiausiai įvertino 
pokyčius, susijusius su medicinos įrangos ir IT įsigijimu. Visgi tik 40 proc. ligoninių ir 50 proc. 
reabilitacijos įstaigų mano, jog turimos IT ir IS galimybės yra pilnai išnaudojamos. ASPĮ vadovų 
nuomone, dauguma pokyčių, įvykusių PASPĮ įgyvendinus RLKP, yra vertinami labai gerai. 
 
123 paramą gavusiose ASPĮ 2007 m. buvo aptarnaujama apie 500 tūkst. asmenų, t.y. 50 proc. visų 
Lietuvos kaimo gyventojų (paramą gavusiose apskrityse šis rodiklis siekia 79-95 proc.). 
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Reprezentatyvios gyventojų apklausos apie šeimos gydytojo paslaugų kokybę ir prieinamumą 
duomenimis, kaimo gyventojai (palyginti su miesto gyventojais) statistiškai reikšmingu skirtumu 
geriau vertino šeimos gydytojo kabinete atliktus remonto ir įrengimo darbus; kaimo gyventojų šeimos 
gydytojai dažniau gali atvykti pagal iškvietimą į namus, nes įsigijo darbe naują automobilį; kaimo 
gyventojus aptarnaujančių šeimos gydytojų darbo sąlygos pagerėjo daugiau negu miestuose. 
 
Taigi net visos Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad svarbiausios intervencijos sudarė realias 
sąlygas paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, ypač kaimo vietovėse. 
 
Kokybinis pacientų tyrimas taip pat atskleidė, kad pacientai, nors iš esmės yra patenkinti pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, tuo pačiu pateikė nemažai pasiūlymų, kaip pagerinti šeimos 
gydytojų paslaugų kokybę. Pacientų vertinimu, gydytojo profesionalumas ir asmeninės savybės yra 
svarbiausias paslaugų kokybės veiksnys.  
 
2007 m. vidutiniškai vienoje paramą gavusioje PASPĮ dirbo 6 gydytojai. Šeimos gydytojų skaičius 
paramą gavusiose PASPĮ padidėjo 7 proc., o užimtų šeimos gydytojų etatų skaičius - 9 proc. Paramą 
gavo apie 25 proc. PASPĮ dirbančių šeimos gydytojų. 2008 m. šeimos gydytojai paramą gavusiose 
PASPĮ vidutiniškai aptarnavo 1 tūkst. 451 gyventoją, o šeimos gydytojų komandos gydytojai 
vidutiniškai aptarnavo 992 gyventojus. Prirašytų gyventojų skaičius sumažėjo 6 proc. 
  
Patekimo pas šeimos gydytoją laikas vidutiniškai yra 24 val.: planuotos konsultacijos reikia laukti 1-2 
dienas (ilgiausiai 5-14 dienų), bet ūmaus susirgimo atveju dažniausiai teigiama, kad užtikrintas 
pateikimas nedelsiant arba vienos valandos bėgyje.  
 
Tyrimas atskleidė, kad padalinių (medicinos punktų) reorganizavimo atžvilgiu vyravo šių padalinių 
uždarymo tendencija.  
 
Bendras PASPĮ darbuotojų prieinamumo ir kokybės pokyčių dėl paramos gavimo rodiklis yra geras 
(4,3 balai iš 5 maksimalių balų), panašius (4,5 balai) vertinimus suteikė šiems rodikliams ir PASPĮ 
vadovai. Įstaigų vadovai taip pat labai gerai (4,66 balai) vertina darbo sąlygų pasikeitimą. Palankiausiai 
įvertinti pokyčiai, kuriuos sąlygojo medicininės įrangos įsigijimas, blogiausiai – pacientų galimybės 
užsiregistruoti internetu.  
 
ES SF investicijos pasiekė iškeltus tikslus ir padidino šeimos gydytojo paslaugų kokybę ir 
prieinamumą kaimo gyventojams bei, optimizavus kardiologinės pagalbos teikimą, sudarė sąlygas 
gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų mažinimui. Atliktas 
vertinimas sudarė prielaidas bazinių vertinimo rodiklių nustatymui, o projektų realiems ilgalaikiams 
poveikiams įvertinti tikslingas papildomas vertinimas.   
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SUMMARY  
 
In 2008 the Ministry of Health of Lithuania has contracted the Public Enterprise „MTVC“ (Training, 
Research and Development Centre) to perform the assessment study on quality and accessibility of 
cardiologic and primary (family physicians) health care services, which are provided in health care 
institutions, which modernized their infrastructure with support of the EU SF grants.  
 
The respective assessment study was comprehensively carried out according to the mixed evaluation 
methodology.   
 
Research (assessment) questions were analyzed in two dimensions – the potential of resources and 
actual service provision measurement. Quality and accessibility of health care services were assessed 
using quantitative and qualitative research methods: analysis of the data from SVEIDRA database, 
representative Lithuanian population survey, also surveys of managers’ and staff of health care 
institutions; qualitative research methods were applied for patients and experts interviews.   
 
The study results showed that investments of the EU SF have reached the raised goals by increased 
quality and accessibility of health care services provided by family physicians to inhabitants in rural 
areas. Optimized provision of cardiologic services capacitated the reduction of population morbidity 
and mortality from cardiovascular diseases. Performed assessment outlined the background for 
identification of the baseline assessment indicators, while the magnitude of the valid long term project 
outcomes is recommended to be assessed additionally in due time. 
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ĮVADAS 
 
VšĮ „MTVC“ (Mokymų, tyrimų ir vystymo centras) LR Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu 
atliko „Kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų, 
teikiamų ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, kokybės ir 
prieinamumo tyrimą“ (toliau – tyrimas). Šis tyrimas buvo atliekamas 2008 m. rugsėjo-gruodžio mėn.  
 
Tyrimas užsakytas įgyvendinant projektą „Informacijos apie Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.4 
priemonės įgyvendinimą skleidimas bei pasiruošimas 2007-2013 m. programavimo periodui“ 
Europos socialinio fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšomis pagal Lietuvos 2004-2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.2 priemonę „Programos 
viešumas ir vertinimas (ESF)“.   
 
Vertinimas  yra objektyvus, sistemingas ir visapusiškas visų tyrimo (vertinimo) klausimų vertinimas. 
Vertinimas, taikant moksliškai pagrįstus metodus, padeda surinkti informaciją apie vertinimo objektą – 
paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius investavus į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros 
modernizavimą. Vertinimas yra tęstinis procesas, o jo metu gauti duomenys gali būti reikšmingi 
tolimesnio ES finansinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje perspektyvai.  
 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.4 
priemonės remiamų veiklų įtaką kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros 
(šeimos gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui ir pateikti argumentuotas išvadas ir 
konkrečias rekomendacijas dėl efektyvesnio ES finansinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje 
2007-2013 m. 
 
Tyrimo uždaviniai: 

• Įvertinti kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius ES 
struktūrinę paramą gavusiuose regionuose (pagal nustatytus vertinimo klausimus). 

• Įvertinti pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo 
pokyčius ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose (pagal nustatytus vertinimo klausimus). 

 
Tyrime dalyvavo šie ekspertai: 
Liubovė Murauskienė – socialinių mokslų daktarė, VšĮ „MTVC“; 
Marija Veniūtė – biomedicinos mokslų daktarė, VšĮ „MTVC“; 
Vytautas Kasiulevičius – docentas, biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas, Vilniaus universitetas, 
Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos“; 
Julija Brožaitienė – habilituota daktarė, profesorė, gydytoja kardiologė, KMU Psichofiziologijos ir 
reabilitacijos institutas; 
Viktorija Venė –  biomedicinos mokslų ekspertė, VšĮ „MTVC“.           

 
Tyrimo ataskaitą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje pateikiamas įvadas, tyrimo santrauka 
lietuvių ir anglų kalbomis bei tyrimo metodologijos aprašymas. Antrojoje dalyje pateikiama vertinimo 
(tyrimo) rezultatų analizė ir aptarimas. Šią dalį sudaro 2 skyriai: kardiologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės ir prieinamumo analizė bei šeimos gydytojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybės ir prieinamumo analizė. Trečiojoje ataskaitos dalyje pateikiamos tyrimo išvados ir 
rekomendacijos. 
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TYRIMO METODOLOGIJA 
 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimo aspektai bei rodikliai buvo vertinimo 
užsakovo iš dalies suformuluoti jau tyrimo techninėje užduotyje. Vertinimo klausimuose (žiūr. 1 
lentelę) integruotos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo dimensijos suponavo ir 
detalesnės tyrimo metodologijos pasirinkimą. Pagrindinės tyrimo vertinimo klausimų dimensijos ir 
rodikliai yra:  

• išteklių potencialas (vertinami turimi specialistai, parama, fizinė aplinka bei darbo sąlygos); 
• faktiniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rodikliai įskaitant sveikatos priežiūros paslaugų 

struktūros ir apimties, aptarnaujamų gyventojų/pacientų skaičiaus bei laukimo laiko įvertinimą. 
 
Vertinant kardiologinių ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės pokyčius, 
buvo analizuojami paslaugų prieinamumo ir kokybės konceptai. Sąvokoms apibūdinti buvo atlikta 
turimos (prieinamos) informacijos analizė (angl. – desk research) bei ekspertų apklausa. Šiame tyrime, 
ekspertų vertinimu, kokybės ir prieinamumo sąvokas skirtingai suvokia bei interpretuoja sveikatos 
priežiūros specialistai ir pacientai. Gydytojams paslaugos kokybė asocijuojasi su galimybėmis greičiau 
ir tiksliau nustatyti ligos diagnozę, pasinaudoti šiuolaikinėmis gydymo technologijomis, operatyviai 
gauti specialisto konsultaciją sudėtinguose gydymo atvejuose ir pan. Paciento samprata apie kokybę 
daugiau susieta su jo lūkesčiais ir jų patenkinimu, dėmesingumu ir rūpinimusi (angl. - care). Taigi 
pacientui kokybės supratimas yra susijęs su gydytojo jam skirtu laiku bei dėmesiu.  
 
Tyrimui atlikti buvo parengta išsami kompleksinė tyrimo metodika. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai 
vertinimo konceptai – paslaugų kokybė ir prieinamumas yra daugiadimensiniai, o jų interpretavimas 
nevienareikšmiškas, tyrime buvo taikomi skirtingi tyrimo metodai ir tiriamųjų grupės. Tyrimo 
klausimų daugiaaspektiškumas ir vertinimo rezultatų interpretavimas lėmė mišrių tyrimo metodų 
pasirinkimą.  
 
Analizuojant vertinimo klausimus, buvo taikomas kvazi–eksperimentinis analizės metodas, kurio 
pagalba siekiama užtikrinti gautų paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimų objektyvumą. Kvazi-
eksperimentinis tyrimo modelis šiuo atveju taikytas todėl, kad eksperimentas (investavimo 
intervencijos stebėjimas) neatliekamas realiame laike, t.y. naudojami retrospektyviniai duomenys. 
Kvazi-eksperimentinis metodas taikytas intervencijos (šio tyrimo atveju – ES SF paramos) 
veiksmingumui įvertinti.  
 
Tyrime taikyti mišrūs vertinimo metodai: 

• statistinių SVEIDROS duomenų analizė; 
• kiekybiniai metodai (reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, ASPĮ vadovų ir darbuotojų 

anketinė apklausa); 
• kokybiniai metodai (kokybinis pacientų tyrimas – pusiau struktūruotas individualus pacientų 

interviu, kokybinė ekspertų apklausa). 
 

Tyrimo metu ŠKL diagnostikos ir gydymo paslaugų bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
tendencijos buvo vertinamos lyginant paslaugų teikimo pokyčius 2004-2008 metais tiekėjų grupėse: 
pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios gavo ES SF paramą infrastruktūros 
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modernizavimui ir darbo sąlygų pagerinimui bei tos, kurios tokios paramos negavo Lietuvoje ir 
paramą gavusiose apskrityse ir savivaldybėse.  
 

Tyrimui atlikti pagal vertinimo klausimus buvo parengta išsami tyrimo metodika, kuri pateikiama 1 
lentelėje.  

1 lentelė. Detalus tyrimo metodikos aprašymas 
 

Nr. 
Vertinimo klausimas Pagrindiniai duomenų 

šaltiniai ir rinkimo 
metodai* 

Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas  
1. Ištirti gyventojų (pacientų) nuomonę dėl kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybės ir prieinamumo pagerėjimo (projekto „Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų 
sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, 
modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros infrastruktūrą bei teikiamas 
paslaugas“ įgyvendinimo teritorijoje). 

Gyventojų (bendruomenių 
atstovų ir pacientų) 
apklausa (individualūs 
interviu). 

2. Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimo 
analizė ES struktūrinių fondų paramą gavusiose sveikatos priežiūros įstaigose.  

 

2.1. Suteiktų paslaugų skaičius pagal 
miesto ir kaimo gyventojus, 
amžiaus grupes, lytį. 

SVEIDROS duomenų 
statistinė analizė. 
 

2.2. Pacientų, kuriems suteikta kardiologinė paslauga, skaičius pagal įstaigas, 
paslaugų rūšis. 

SVEIDROS duomenų 
statistinė analizė. 
 

2.3. Įvertinti kardiologinės konsultacijos laukimo laiką II ir III lygio ambulatorines 
paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose. 

ASPĮ apklausa raštu ir 
telefonu. 
Ligonių kasų informacija. 
Gyventojų apklausų ir 
individualių interviu 
duomenys. 
 

2.4. Įvertinti kardiologinės pagalbos laukimo laiką II ir III lygio stacionarines paslaugas 
teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose. 

ASPĮ apklausa raštu. 
Gyventojų apklausų ir 
individualių interviu 
duomenys 
 

2.5. Sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių kardiologines sveikatos priežiūros 
paslaugas, skaičius pagal įstaigas. 

SVEIDROS ir LSIC 
duomenų  analizė. 
ASPĮ apklausa raštu. 

2.6. Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių II ir III lygio kardiologines paslaugas, 
infrastruktūros ir darbo sąlygų pagerėjimas (patalpų remontas, diagnostinės 
aparatūros įsigijimas). 
 

ASPĮ apklausa raštu. 
 

2.7. Pacientų srautų optimizavimas II ir III lygio sveikatos priežiūros įstaigose, 
teikiančiose gydytojo kardiologo paslaugas. 

SVEIDROS duomenų 
statistinė analizė. 
ASPĮ apklausa raštu. 
Ekspertų apklausa 
(interviu). 

2.8. Įvertinti, kokiam skaičiui pacientų buvo suteiktos mobiliųjų brigadų paslaugos ir kaip 
tai prisidėjo prie savalaikės kardiologinės pagalbos suteikimo (vertinti nuo 
reanimobilių įsigijimo datos). 

ASPĮ apklausa raštu. 
Ekspertų apklausa 
(interviu). 
SVEIDROS duomenų 
analizė. 

2.9. Įvertinti informacinių technologijų (IT) ir informacinių sistemų (IS) įdiegimą, 
siekiant pagerinti teikiamų širdies ir kraujagyslių ligų srities paslaugų kokybę. 

ASPĮ apklausa raštu. 
Ekspertų apklausa 
(interviu). 
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Nr. 

Vertinimo klausimas Pagrindiniai duomenų 
šaltiniai ir rinkimo 

metodai* 
2.10. Ištirti sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalo nuomonę apie įstaigos 

teikiamų kardiologinės pagalbos paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą. 
Atvejų studijos, darbuotojų 
apklausa. 

2.11. Ištirti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nuomonę apie įstaigos teikiamų 
kardiologinės pagalbos paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą. 

ASPĮ apklausa raštu. 

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas  
3.  Ištirti gyventojų (pacientų) nuomonę dėl pirminės sveikatos priežiūros (šeimos 

gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimo šeimos gydytojų paslaugų 
infrastruktūros plėtros ir modernizavimo projektų  įgyvendinimo teritorijoje). 

Lietuvos gyventojų 
reprezentatyvi apklausa. 
 
Gyventojų (bendruomenių 
atstovų ir pacientų) 
individualūs interviu. 

4. Įvertinti pirminės sveikatos priežiūros  (šeimos gydytojų) paslaugų kokybę ir 
prieinamumą gyventojams (pacientams) (šeimos gydytojų paslaugų infrastruktūros 
plėtros ir modernizavimo projektų įgyvendinimo teritorijoje) šiais aspektais.  

 

4.1. Modernizuotų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, jų padalinių dalis, nuo paramą 
gavusiame regione esančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, prisirašiusiųjų 
pacientų skaičius jose, išskiriant kaimo, miesto ir atokių vietovių gyventojus, 
amžiaus grupes.  

SVEIDROS duomenų 
bazės analizė. 
ASPĮ apklausa raštu. 
 

4.2. Transporto priemonių, skirtų šeimos gydytojų paslaugų teikimui, skaičiaus dinamika 
bei jais aplankomų pacientų skaičius. 

ASPĮ apklausa raštu. 
 

4.3. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šeimos gydytojo paslaugas, 
infrastruktūros ir darbo sąlygų pagerėjimas (patalpų remontas, medicininės įrangos 
įsigijimas). 
 

ASPĮ apklausa raštu. 
 

4.4. Šeimos gydytojo konsultacijos laukimo laikas paramą gavusiose pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigose. 

ASPĮ apklausa raštu. 
Atvejų analizė (pacientų ir 
specialistų interviu) 

4.5. Ambulatorijų ir medicinos punktų, performuotų į pirminės sveikatos priežiūros 
(šeimos gydytojų) kabinetus, skaičius. 

ASPĮ apklausa raštu. 
 

4.6. Įvertinti šeimos gydytojų ir komandų (vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas, 
gydytojas-chirurgas, gydytojas akušeris-ginekologas), teikiančių pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugas, bei prisirašiusių prie jų pacientų skaičių pagal įstaigas ir 
nurodant, koks aptarnaujamų gyventojų skaičius tenka vienam gydytojui. 

SVEIDROS duomenų 
analizė. 

4.7. Įvertinti šeimos gydytojų ir komandų siuntimų ambulatorinėms gydytojų specialistų 
konsultacijoms skaičiaus pokyčius.  

ASPĮ apklausa raštu. 
Atvejų analizė (pacientų ir 
specialistų interviu) 

4.8. Ištirti paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų nuomonę apie įstaigos 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą. 

Atvejų analizė (darbuotojų 
apklausa raštu ir 
individualus interviu) 
 

4.9. Ištirti paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nuomonę apie įstaigos 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą. 

ASPĮ apklausa raštu. 
 

Išvadų ir rekomendacijų rengimas.  
 

Pastabos dėl terminų vartojimo: 

Šeimos gydytojų komandos – tai vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojai, prie kurių prisirašo gyventojai.  

Pacientai, sergantys ŠKL – tai pacientai, kuriems pagal TLK-10 nustatyta I00-I99 ligos diagnozė. 

Pacientai, kuriems nustatyta I00-I99 TLK-10 diagnozė – tai pacientai, kuriems pagal TLK-10 nustatyta 
I00-I99 galutinė diagnozė. 
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SVEIDROS duomenų kiekybinė analizė 
 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčiams įvertinti buvo analizuoti ligonių 
kasų duomenų bazės SVEIDRA atrinkti pagal užklausą 2004-2008 m. duomenys. Duomenys analizei iš 
Valstybinės ligonių kasos buvo gauti pagal dvi formas: 

• statistinė forma Nr. 01-PAASP. Pagal šią formą gauti ir analizuojami duomenys apie 
pirmines asmens sveikatos priežiūros įstaigas 2004-2008 m. (2008 m. sausio 1 d. 
duomenys); 

• statistinė metinė suvestinė, forma Nr. VLK-01 SKP-statistika.  
 
Kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybei įvertinti buvo analizuojami duomenys apie 
kardiologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo paslaugas bei pacientus, kuriems nustatyta galutinė 
ligos diagnozė – kraujotakos sistemos ligos, I00-I99 (nagrinėjant informaciją apie pacientus buvo 
vertinamas atvejų skaičius bei jų pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus grupes ir kitus parametrus 2004-
2007 metais). 
Tyrimo laikotarpis buvo išplėstas retrospektyviai tam, kad būtų galima atlikti specializuotų II bei III 
lygio paslaugų teikimo palyginimą prieš intervencijas ir po jų (įgyvendinus infrastruktūros 
modernizavimo projektus) pagal ASPĮ.  
 

 
Gyventojų (pacientų) apklausos metodika 

 
Lietuvos gyventojų (pacientų) nuomonės apie šeimos gydytojų paslaugų kokybę ir prieinamumą 
įvertinimui buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 1001 
respondentas – 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. Tyrimas atliktas 2008 m. lapkričio 07-15 d. 
apklausos būdu, atliekant interviu respondento namuose. 
 
Tyrimo imties dydžiui taikytas atrankos metodas - daugiapakopė, tikimybinė atranka. Respondentų 
atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas. 
Apklausa vyko: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Kauno, Alytaus, 
Šakių, Mažeikių, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės, Telšių, Rokiškio, Švenčionių, Prienų, 
Jonavos, Ukmergės ir Raseinių rajonuose. Tyrimas vyko 22 miestuose ir 64 kaimuose. Statistinių 
paklaidų dydžiai pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Statistinių paklaidų, esant skirtingiems rezultatams, dydžiai 

N % 
3 
97 

%  
5 
95 

% 
10 
90 

% 
15 
85 

% 
20 
80 

% 
25 
75 

% 
30 
70 

% 
40 
60 

% 
50 
50 

100 3.4 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10.0 

200 2.4 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 

300 2.0 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 

400 1.7 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.0 

500 1.5 1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 

750 1.2 1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7 

1000 1.1 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 

 
 



 21 

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų (pacientų) nuomonę apie šeimos gydytojų paslaugų kokybę ir 
prieinamumą, buvo sudaryta speciali anketa, kurią sudaro 3 dalys: 

1) bendroji dalis, kurią sudaro klausimai apie respondento socialines demografines 
charakteristikas; 

2) specialioji dalis, apimant klausimus  apie lankymąsi pas šeimos gydytoją; 
3) specialioji dalis, kurią sudaro 21 teiginys, atspindintis respondentų nuomonę apie šeimos 

gydytojų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
 
Bendras 21 teiginio instrumentas yra validus ir patikimas instrumentas, skirtas įvertinti pacientų 
nuomonę apie šeimos gydytojo teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, ką atspindi šio instrumento 
vidinės darnos rodiklis cronbach α yra 0,86.  
 
Duomenų analizei pritaikius faktorinės analizės metodą, buvo suformuotos 3 šeimos gydytojo paslaugų 
vertinimo skalės trimis aspektais: kokybės, prieinamumo ir darbo sąlygų pagerėjimo atžvilgiu (3 
lentelė). Gauti aukšti vidinės darnos rodikliai, pateikti 3 ir 4 lentelėse, liudija apie patikimų ir tinkamų 
šeimos gydytojo paslaugų kokybės, prieinamumo ir darbo sąlygų pagerėjimo vertinimų instrumentų 
sukūrimą.  
 
3 lentelė. Šeimos gydytojo paslaugų vertinimo skalės 

Nr. Požiūrio vertinimo skalės pavadinimas Teiginių 
skaičius 

Vidinės darnos 
rodiklis  

(cronbach α) 
1. Šeimos gydytojo paslaugų kokybė 7 0,904 
2. Šeimos gydytojo paslaugų prieinamumas 4 0,804 
3. Šeimos gydytojo darbo sąlygų pagerėjimas 4 0,707 
 
4 lentelė. Gyventojų požiūrio į šeimos gydytojo teikiamas paslaugas vertinimo skales sudarantys teiginiai 

Skalės 
Nr. Požiūrio skalės 

Skalės vidinės 
darnos rodiklis 
(cronbach α ) 

I Šeimos gydytojo paslaugų kokybė  

1. Šeimos gydytojas atidžiai išklauso mano nusiskundimus ir rūpestingai mane 
ištiria 

2. Šeimos gydytojas esant reikalui visuomet išrašo siuntimą pas gydytojus 
specialistus 

3. Šeimos gydytojas suprantamai paaiškina mano ligos diagnozę ir gydymo būdus, 
turiu galimybę užduoti klausimus ir į juos gaunu atsakymus 

4. Šeimos gydytojo įstaigoje slaugytojos ir kitas medicininis personalas  yra linkęs 
man padėti 

5. Šeimos gydytojas, esant reikalui, visuomet skiria siuntimą tyrimui 

6. Šeimos gydytojas parenka tinkamiausią gydymo metodą, vaistus 

7. Aš esu patenkintas savo šeimos gydytojo teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis 

 
0,904 

II Šeimos gydytojo paslaugų prieinamumas  

1. Pastaraisiais metais tapo lengviau prisiskambinti į registratūrą ir užsiregistruoti 
pas šeimos gydytoją 
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Skalės 
Nr. Požiūrio skalės 

Skalės vidinės 
darnos rodiklis 
(cronbach α ) 

2. Pastaraisiais metais šeimos gydytojo darbo laikas tapo patogesnis (dirba kiekvieną 
dieną, darbo valandos ilgesnės) 

3. Pastaraisiais metais norint patekti pas šeimos gydytoją reikia laukti trumpiau  

4. Pastaraisiais metais galiu atlikti daugiau tyrimų savo šeimos gydytojo įstaigoje, 
kurioje esu prisiregistravęs 

0,804 

III Šeimos gydytojo darbo sąlygų pagerėjimas  

1. Mano šeimos gydytojas įsigijo naujos šiuolaikinės medicininės aparatūros 

2. Mano šeimos gydytojo įstaiga įsigijo naują automobilį 

3. Mano šeimos gydytojas dažniau gali atvykti pagal iškvietimą į namus, nes turi 
naują jam skirtą automobilį 

4. Mano šeimos gydytojo įstaiga įsigijo naujų kompiuterių  

 
0,707 

 
ASPĮ vadovų kiekybinė apklausa 

Tyrime taikytas kiekybinis apklausos metodas – šeimos gydytojų ir kardiologines paslaugas teikiančių 
ASPĮ vadovų anketinė apklausa. Tyrimui atlikti buvo parengti, validuoti ir taikyti 4 skirtingi 
klausimynai: 

• Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų klausimynas, skirtas šeimos gydytojų paslaugas 
teikiančių ASPĮ vadovams; 

• 3 Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vadovams skirti klausimynai. 
 
ASPĮ vadovų apklausa vykdyta raštu nusiuntus ASPĮ vadovui klausimyną elektroniniu paštu ir gavus 
užpildytas anketas el. paštu, paštu arba faksu.  
 
Gyventojų (pacientų), vadovų ir darbuotojų tyrimo metu gautų duomenų analizei naudota SPSS 13.0 
statistinė programa.  
 

PASPĮ vadovų apklausa 

Tyrime dalyvavo 8 apskrityse ES SF paramą pagal BPD 1.4 priemonę gavusios ASPĮ. Anketinėje 
apklausoje dalyvavo 123 įstaigos, uždipdytus klasusimynus atsiuntė – 90 ASPĮ, atsako dažnis – 73,2 
proc.  
 
Anketinė apklausa raštu atlikta 2008 m. lapkričio – gruodžio mėn. Tyrimui naudotas Pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 4 dalių klausimynas, kurį sudaro 16 klausimų:  

• Pirmoji (bendroji) dalis, apimanti klausimus apie ES SF paramos gavimo sritis, paramos 
gavimo pasekoje įvykdytus organizacinius pokyčius, įdiegtas IT; 

• Antroji dalis, kurią sudaro klausimai apie ASPĮ veiklą, paslaugų teikimo rodiklius (šeimos 
gydytojo konsultacijos laukimo laikas, pacientų iškvietimai į namus, siuntimai ambulatorinėms 
gydytojų specialistų konsultacijoms); 

• Trečioji dalis, kurią sudaro ASPĮ pokyčių vertinimo klausimai; 
• Ketvirtoji dalis, kurią sudaro uždari ir atviri klausimai apie šeimos gydytojų paslaugų kokybės 

ir prieinamumo pagerinimą įstaigoje.  
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RLKP ASPĮ vadovų apklausa 
 

RLKP dalyvavusių ir kardiologines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ vadovų apklausa 
raštu atlikta 2008 m. lapkričio-gruodžio mėn. Tyrimas atliktas naudojant 3 skirtingus vadovų apklausos 
klausimynus: 

1. Kardiologinės sveikatos priežiūros klausimynas, skirtas kardiologines paslaugas teikiančių 
ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. Šį 4 dalių (struktūra tokia pati kaip 
prie PASPĮ vadovų apklausos) klausimyną sudaro 9 klausimai. 

2. Kardiologinės sveikatos priežiūros klausimynas, skirtas kardiologines paslaugas teikiančių 
ir RLKP dalyvavusių ligoninių vadovams. Šį 4 dalių (struktūra tokia pati kaip prie PASPĮ 
vadovų apklausos) klausimyną sudaro 14 klausimų. 

3. Kardiologinės sveikatos priežiūros klausimynas, skirtas kardiologines reabilitacines 
paslaugas teikiančių ir RLKP dalyvavusių reabilitacinių ASPĮ vadovams. Šį 4 dalių 
(struktūra tokia pati kaip prie PASPĮ vadovų apklausos) klausimyną sudaro 13 klausimų. 

 
RLKP iš viso dalyvavo 40 ASPĮ. Standartizuoti 3 tipų klausimynai buvo išsiųsti 39 ASPĮ1. Gautų 
užpildytų klausimynų skaičius ir atsako dažniai pateikti 1 lentelėje.  
 
Tyrime dalyvavo 12 iš 21 RLKP dalyvavusių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, 10 iš 16 ligoninių ir 
2 iš 2 reabilitacijos gavusių ES SF paramą pagal BPD 1.4 priemonės remiamas veiklas.  
5 lentelė. Tyrime dalyvavusių ASPĮ atsako dažnis 

ASPĮ tipas Išsiųsta anketų Gauta anketų Atsako dažnis 
(proc.) 

PASPĮ 21 12 57 
Ligoninės 16 10 62,5 
Reabilitacijos įstaigos 2 2 100 
 

ASPĮ darbuotojų anketinė apklausa 
 
Norint įvertinti PASPĮ ir kardiologines paslaugas teikiančiose įstaigose (RLKP) darbuotojų nuomonę 
apie darbo sąlygų, paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius įstaigoje įgyvendinus ES SF paremtus 
projektus, buvo atlikta anoniminė anketinė darbuotojų apklausa raštu.  
 
Tyrime atsitiktinės atrankos būdu buvo parinktos dvi paramą gavusios apskritys, kuriose patogiosios 
atrankos principu parinktos 4 ASPĮ. Tyrime dalyvavo 12 PASP šeimos gydytojų paslaugas ir 12 
kardiologines paslaugas teikiančių specialistų. Darbuotojų apklausai buvo parengti 2 Pokyčių vertinimo 
klausimynai (atskirai šeimos gydytojų ir kardiologines paslaugas teikiančioms įstaigoms).  
 

 
Gyventojų kokybinis tyrimas – pagalbos kokybės ir prieinamumo vertinimas  

 
Gyventojų (pacientų) nuomonės dėl kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir 
prieinamumo įvertinimui buvo pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija – pacientų pusiau 
struktūruota individuali apklausa, kadangi reprezentatyvi gyventojų sociologinė apklausa yra 
netikslinga.  
 

                                                   
1 KMUK išsiusta sutrumpinta klasuimybo versija el paštu. 
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Šio kokybinio tyrimo tikslas – sužinoti pacientų nuomones apie kardiologinės pagalbos kokybę ir 
prieinamumą. 
 
Tyrimo metu apklausta 20 pacientų: pacientai, besilankantys VUL Santariškių klinikų ambulatorinėje 
kardiologinėje konsultacijoje; pacientai, besigydantys VšĮ Valkininkų sanatorijoje; pacientai, 
besigydantys pas gydytojus kardiologus VšĮ Vilniaus rajono poliklinikoje. Pacientai – įvairaus amžiaus 
ir socialinės padėties – darbingo amžiaus asmenys ir pensininkai, vyrai ir moterys, gyvenantys 
Rokiškio, Širvintų ir Druskininkų miestuose, o taip pat Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nors buvo 
apklausti ir 28 Vilniaus mieste registruoti pacientai, jų atsakymai į analizę neįtraukti. 
 
Pacientų nuomonės apie kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumą tyrimo 
klausimai:  

• Ar pirmą kartą lankotės pas gydytoją kardiologą? Ar teko lankytis anksčiau?  
• Kiek laiko laukėte, nuo registracijos pradžios iki kol Jums paskyrė kardiologo konsultacijos 

laiką)? O kiek laiko tekdavo laukti anksčiau, ar greičiau patekote pas kardiologą palyginus su 
2004 metais? 

• Ar šioje sveikatos priežiūros įstaigoje yra sudarytos fizinės sąlygos laukimui? 
• Ar patogus yra gydytojo darbo laikas?  
• Su kokiais sunkumais susidūrėte, norėdami gauti gydytojo kardiologo konsultaciją? Ar galite 

palyginti su kardiologinės pagalbos teikimo ypatumais 2004 m.? 
• Ką reiktų padaryti, kad pagerėtų gydytojo kardiologo konsultacijos kokybė? 

 
Pacientų nuomonei apie šeimos gydytojų paslaugų kokybę ir prieinamumą įvertinti buvo taikytas 
tiesioginio individualaus interviu metodas. Šis kokybinio tyrimo metodas (pacientų pusiau struktūruota 
apklausa) suteikė papildomą vertingą informaciją apie pokyčius įstaigose, kadangi respondentai buvo 
paramą gavusių ASPĮ pacientai. 
 
Siekiant sužinoti pacientų nuomones apie pirminio sveikatos priežiūros lygio (šeimos gydytojų) 
aptarnavimo kokybę ir paslaugų prieinamumą, apklausti 32 pacientai, įvairaus amžiaus ir socialinės 
padėties – besilaukiančios moterys ir jaunos mamos, pensininkai, darbingo amžiaus asmenys, vyrai ir 
moterys, gyvenantys Kazlų Rūdoje ir jos savivaldybėje (Marijampolės apskritis) bei Panevėžio rajone 
(Panevėžio apskritis). 
   
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimo klausimai: 

• Kaip dažnai lankotės pas savo šeimos gydytoją? Dėl kokių priežasčių dažniausiai kreipiatės ir 
dėl ko apsilankėte šį kartą – dėl ligos, profilaktiškai pasitikrinti ar kitų priežasčių? 

• Kiek laiko laukėte nuo registracijos pradžios, kol patekote pas savo šeimos gydytoją? Kaip 
vertinate laukimo pas šeimos gydytoją trukmę – ar palyginus su 2004 m., šeimos gydytojo 
konsultacijos Jūs laukėte trumpiau, ilgiau ar jokių ženklių pasikeitimų dėl laukimo trukmės 
sumažėjimo neįvyko? 

• Kaip vertinate šeimos gydytojo darbo aplinkos pasikeitimus – ar šeimos gydytojo darbo laikas 
Jums patogus?  

• Ar yra tinkamai įrengta vieta laukti apsilankymo pas gydytoją? Ar yra informacijos, kaip 
stiprinti sveikatą, kaip išvengti ligų ir pan.? 

• Ar, palyginus su 2004 m., Jums rečiau tenka vykti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas atlikti 
tyrimus (pvz. kraujo, šlapimo, elektrokardiogramą ir pan.). Ar palyginus su 2004 m., šeimos 
gydytojas šioje įstaigoje Jums daugiau atlieka tyrimų? 
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• Ar Jūsų šeimos gydytojas yra rūpestingas – ar Jums skiria pakankamai laiko? Kaip vertinate 
apsilankymą pas gydytoją: ar operatyviai nustatė diagnozę? Skyrė gydymą? Ar skyrė laiko 
atsakyti į Jums iškilusius klausimus? Ar galite palyginti pastarąjį apsilankymą pas šeimos 
gydytoją su apsilankymu pas šeimos gydytoją 2004 m.? Ar šeimos gydytojas skiria Jums 
daugiau laiko, palyginus su 2004 m.? 

• Ar apsilankymo pas šeimos gydytoją metu Jums teko susidurti su slaugytoja – ar sulaukėte 
pagalbos? Ar galėjo atsakyti į Jūsų užduotus klausimus? Ar slaugytoja uždavė Jums bendrus 
klausimus, dėl ko kreipiatės pas gydytoją? Ar matavo kraujo spaudimą, temperatūrą ir kt.? 

• Su kokiais sunkumais susidūrėte, norėdami apsilankyti pas šeimos gydytoją? 
• Ką reikėtų padaryti, kad pagerėtų apsilankymo pas šeimos gydytoją kokybė? 

 
 

Kokybinė ekspertų apklausa 
 

Kokybinė pusiau struktūruota individuali kardiologijos ir pirminės sveikatos priežiūros ekspertų 
apklausa buvo pasirinkta pradiniame ir galutiniame vertinimo etapuose. Pradiniame tyrimo etape 
ekspertų apklausos tikslas buvo išsiaiškinti paslaugų kokybės, prieinamumo ypatumus rengiant tyrimo 
instrumentus. Galutiniame tyrimo etape kokybinė ekspertų apklausa buvo tikslingai taikoma tyrimo 
rezultatų interpretavimui. 
 
Kokybinėje ekspertų apklausoje dalyvavo 12 ekspertų iš visos Lietuvos: skirtingų sveikatos priežiūros 
lygių (I, II ir III) ASPĮ mieste ir kaime dirbantys specialistai, savivaldybės gydytojai, ligonių kasų 
ekspertai. Kokybinė ekspertų apklausa atlikta 2008 m. spalio – gruodžio mėn. 
 

Tyrimo apribojimai 
 

Atliekant šį vertinimą buvo susidurta su kai kuriais tyrimo vykdymo apribojimais: 
 

• ASPĮ, gavusių ES SF paramą, dalyvavimo tyrime ribotumas.  
Nemaža dalis ASPĮ net po kelių pakartotinių kvietimų ir LR SAM  intervencijos užpildyti 
tyrimo klausimynus, duomenų nepateikė, dėl ko nukenčia (ypač RLKP) duomenų 
reprezentatyvumas; 

• BPG odontologinės pagalbos vertinimas. 
Pakankamai didelė PASPĮ dalis vykdant projektus remontavo BPG odontologo kabinetus bei 
atnaujino BPG odontologinę medicininę įrangą. Pacientų nuomone, BPG odontologinės 
pagalbos kokybės ir prieinamumo pagerėjimas PASPĮ buvo labiausiai pastebimas, geriausiai 
vertinamas ir turėjo reikšmingos įtakos bendram pasitenkinimui šeimos gydytojo institucijoje 
teikiamų paslaugų kokybe ir prieinamumu. Šiame tyrime BPG odontologinės pagalbos aspektas 
ES SF paramos kontekste nebuvo vertintas. 

• Tyrimo atlikimo laikas. 
ES SF paramos projektų poveikiams įvertinti reikalingas ilgesnis laiko tarpas po projektų 
įgyvendinimo, kad pasireikštų ilgalaikiai tikrieji projekto poveikiai. Dalis ASPĮ, dalyvavusių 
tyrime, dar nebaigė įgyvendinti investicinių projektų (vyko viešieji pirkimai, tebevyko remonto 
darbai, dar nebuvo įsigyta įranga). Tai apsunkino kai kurių (potencialių) poveikių 
identifikavimą, poveikių pasireiškimo mastelio ir intensyvumo įvertinimą, nors akivaizdžios 
kokybės ir prieinamumo pagerėjimo prielaidos jau buvo nustatytos. Todėl produktų ir rezultatų 
dalies, o dar labiau – poveikių vertinimui būtini duomenys gali būti surinkti jau pasibaigus šiam 
vertinimui. Dėl šių priežasčių būtų tikslinga po kelerių metų atlikti dar vieną vertinimą.  
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• Statistinių duomenų patikimumas. 
Ne visi statistiniai duomenys yra prieinami oficialią su sveikata susijusią informaciją 
administruojančiose institucijose. Pasitaiko nesuvienodinti tų pačių rodiklių apibrėžimai, kas 
apsunkina rodiklių interpretavimą. 
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VERTINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

I. Vertinimo kontekstas 
 

Demografinės tendencijos 
 
Bendra Lietuvos gyventojų demografinė situacija atspindi šalies gyventojų skaičiaus mažėjimo 
tendencijas. Vertinant gyventojų skaičių metų pradžioje, 2004-2008 m. Lietuvoje gyventojų sumažėjo 
2,3 proc.  
 
Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietovę (kaimo ir miesto gyventojai) taip pat pasikeitė 
analizuojamu 2004-2008 m. laikotarpiu. 2004 m. kaimo gyventojų dalis Lietuvoje buvo 33,3 proc., o 
2008 m. pradžioje – 33,1 proc., taigi sumažėjo 0,2 proc. Lietuvos gyventojų skaičiaus kitimo, įskaitant 
kaimo gyventojų dalį, tendencijos pateiktos 1 paveiksle.   
 

66,7 66,6 66,7 66,8 66,9

33,3 33,4 33,3 33,2 33,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Metai 

Pr
oc

en
ta

i

Miesto gyventojai Kaimo gyventojai
 

1 pav. Gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje 
 
 
Bendros šalies demografinės tendencijos tiesiogiai paveikė ir ES SF paramą gavusias apskritis. 
Kadangi pagrindinė tikslinė grupė ES SF paramos projektuose sveikatos priežiūros įstaigoms buvo 
kaimo gyventojai, pastebėta, kad kaimo gyventojų skaičius, paramą gavusiose 7-iose apskrityse, taip 
pat pasikeitė. Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos pagal gyvenamąją vietovę, apskrityse, kuriose 
veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos gavo ES struktūrinių fondų paramą, yra pateiktos 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Kaimo gyventojų skaičiaus dinamika 2004-2008 m. ES SF paramą sveikatos sektoriuje gavusiose apskrityse 

Metai  Apskritis 
2004 2005 2006 2007 

Pokytis 
(proc.) 
 

Kauno 
Raseinių r.sav. 

192 244 
27 140 

191 376 
26 816 

190 708 
26 544 

190 146 
26 192 

-1 
-3,5 

Klaipėdos 103 599 103 345 103 417 103 865 +0,25 
Marijampolės 93 978 93 090 92 143 91 281 -2,9 
Panevėžio 120 430 119 216 117 922 116 512 -3,25 
Šiaulių 140 465 138 536 136 676 134 855 -4 
Tauragės 77 825 76 830 76 030 75 042 -3,6 
Telšių 73 079 72 454 71 900 71 125 -2,7 
 
Kaimo gyventojų skaičius ES struktūrinių fondų paramą gavusių 7-ių apskričių pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigose yra pateiktas 2 paveiksle. 
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2 pav. Kaimo gyventojų dalis Lietuvoje ir 7-iose ES SF paramą pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje 

gavusiose apskrityse 
 
2/3 šalies kaimo gyventojų gyveno būtent 7-iose ES SF paramą pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje 
gavusiose apskrityse. Todėl bendras šalies kaimo gyventojų mažėjimas 2004-2007 m. (0,2 proc.) 
tiesiogiai lėmė kaimo gyventojų skaičiaus sumažėjimą paramą gavusiose apskrityse 18 tūkst. 794 
asmenimis, t.y. 2,3 proc. 
 

Pastaraisiais metais Lietuvoje registruojamas spartus emigracijos procesas. 2007 m. iš šalies išvyko per 
70 tūkst. gyventojų. ES SF paramą pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje gavusiose apskrityse dėl 
emigracijos gyventojų skaičius sumažėjo 50 tūkst. 240 asmenų. 
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Greta bendrų demografinių kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijų, prisidėjus emigracijos 
efektams, akivaizdu, kad tikslinėse ES SF apskrityse bendras gyventojų skaičius sumažėjo 69 tūkst. 
034 asmenimis. 
 
7 lentelė. Gyventojai, kurie išvyko ES SF paramą gavusiose apskrityse 

Apskritis 2007 m. gyventojai, kurie išvyko  
Kauno 
Raseinių r.sav. 

14334 
964 

Klaipėdos 9 031 
Marijampolės 3 727 
Panevėžio 5 851 
Šiaulių 9 519 
Tauragės 3 017 
Telšių 4 761 
Lietuvoje 70 228 
 

Bendra informacija apie paramą gavusias ASPĮ 
 

Pagal 2007 m. pabaigos duomenis, bendras pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 
skaičius Lietuvoje2 sudarė 377 ASPĮ, iš jų - 173 įsteigtos valstybės arba savivaldybės ir 204 privačios. 
 
Apie 33 proc. visų šių ASPĮ (123) gavo paramą; 46 proc. (79) savivaldybės įsteigtų3 ir 22 proc. (44) - 
privačių ASPĮ. 
 
8 lentelė. ASPĮ skaičius 

Valstybės/savivaldybės Privačios Iš viso TLK Apskritis 
Bendras sk. Gavusių 

paramą sk. 
Bendras 
sk. 

Gavusių 
paramą 
sk. 

Bendras 
sk. 

Gavusių 
paramą 
sk. 

Vilniaus Alytaus 7  11  18 0 
Kauno Kauno 39 2 51 1 90 3 
Klaipėdos Klaipėdos 19 16 20 5 39 21* 
Kauno Marijampolės 17 17 24 15 41 32 

Panevėžio Panevėžio 7 6 19 3 26 9 
Šiaulių Šiaulių 25 21 13 5 38 26 
Klaipėdos Tauragės 13 8 13 8 26 16 
Šiaulių Telšių 10 9 11 7 21 16 
Panevėžio Utenos 8  1  9 0 
Vilniaus Vilniaus 28  41  69 0 
Iš viso:  173 79 204 44 377 123 
* Tarp paramos gavėjų įskaičiuota dar viena įstaiga - Žemaičių Naujamiesčio ambulatorija, kuri nuo 2007 m. nebetęsia 
veiklos. 
                                                   
2 Paskaičiuotos tik šeimos gydytojų arba jų komandų paslaugas teikiančios įstaigos/įmonės. 
3 Tarp jų įskaitant ir LR VRM Respublikinę Vilniaus polikliniką. 
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Jeigu analizuotume paramos teikimo mastus prioritetinėse apskrityse (Klaipėdos, Marijampolės, Telšių, 
Tauragės ir Panevėžio4), tai jose paramą gavo 38,6 proc. visų ASPĮ (net 46 proc. valstybės arba 
savivaldybės bei 30 proc. privačių ASPĮ).  
 
Absoliuti dauguma – 88,1 proc. (n=74) pirminių ASPĮ įgyvendino po vieną sveikatos priežiūros įstaigų 
modernizavimo projektą, tačiau, kaip matyti 3 paveiksle, pavyzdžiui, VšĮ Šakių PSPC nurodė, jog 
analizuojamu 2004-2008 m. laikotarpiu įgyvendino 10 sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo ir 
modernizavimo projektų, finansuotų iš ES struktūrinių fondų pagal BPD 1.4 priemonės remiamas 
veiklas.  
 
ASPĮ vadovų vertinimu, įstaigos dėl patirties stokos susidūrė su didžiuliais administraciniais 
sunkumais įgyvendindami paramos projektus, ko pasekoje ne visos patirtos išlaidos buvo 
kompensuotos (kai kurios įstaigos nurodė, jog nebuvo kompensuotos IT įsigijimo išlaidos dėl 
netinkamai įvykdytų viešųjų pirkimų).  
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 3 pav. ASPĮ įgyvendinti sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo ir modernizavimo projektai 

2004-2008 m. 

 

4 paveiksle pateiktas projektų įgyvendinimo laikotarpis tarp tyrime dalyvavusių ASPĮ. Kaip matyti, 
daugiau negu pusė įstaigų projektus įgyvendino 2006-2008 metais. Projektų įgyvendinimo trukmė 
metais pateikta 5 paveiksle. 38,7 proc. ASPĮ, gavusių ES SF paramą ifrastruktūros modernizavimui, 
projektus įgyvendino vienerius metus; 26,1 proc. – dvejus metus, o 28,4 proc. – trejus metus. 
Santykinai nedidelė ASPĮ dalis projektus įgyvendino ketverius ar net penkerius metus. 
 . 
  

                                                   
4 Be Kauno apskrities, kur paramą galėjo gauti labai ribotas ASPĮ skaičius, faktiškai gavo tik 3 ASPĮ. 
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4 pav. Projektų įgyvendinimo laikotarpis 2004-2008 m. 
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            5 pav. Projektų įgyvendinimo trukmė 

 

ASPĮ vadovų apklausa parodė, kad dauguma ASPĮ remontavo šeimo gydytojų kabinetus, pirko įrangą, 
kompiuterius ir automobilius (6 paveikslas). 
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6 pav. Sritys, kuriose ASPĮ gavo ES SF paramą 

 
 
RLKP buvo įgyvendinamas 17-koje Lietuvos savivaldybių rytų ir prietryčių Lietuvos regione. Projekte 
dalyvavo 40 ASPĮ, tarp kurių buvo trys universitetinės ligoninės (VULSK ir VUAL, veikiančios 
Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje) ir (KMUK, veikianti Kauno savivaldybės teritorijoje). Visos kitos 
ASPĮ veikė 15-koje savivaldybių rytų pietryčių Lietuvoje. Projekte dalyvavo pirminio, antrinio ir 
tretinio lygio ASPĮ: 21 PASPĮ, 17 ligoninių ir 2 reabilitacijos paslaugas teikiančios ASPĮ. Šio didžiulio 
projekto pareiškėjas ir vadovas – VULSK. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2004 metais, jo trukmė 
– 27 mėnesiai, todėl dar šiuo metu tebėra įgyvendinamas.  Projektas vykdomas pagrindinėse trijose 
srityse: regiono sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūros modernizavimas,  teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų racionalizavimas ir teikiamų sveikatos paslaugų kokybės bei prieinamumo 
pagerinimas, atsižvelgiant į šio probleminio rytų ir pietryčių Lietuvos regiono gyventojų poreikius.  
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II. KARDIOLOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR 
PRIEINAMUMO POKYČIŲ ES STRUKTŪRINĘ PARAMĄ GAVUSIOSE 

REGIONUOSE ĮVERTINIMAS 

2.1. Gyventojų (pacientų) nuomonė dėl kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybės ir prieinamumo pagerėjimo 

 
Atlikto kokybinis tyrimas  tikslas – sužinoti pacientų nuomones apie kardiologinės pagalbos kokybę ir 
prieinamumą. 

Bendradarbiavimo su kardiologais patirtis 

Pirmas klausimas, užduodamas pacientams, buvo,  kaip seniai tenka konsultuotis su kardiologais. 
Paaiškėjo, kad didesniajai daliai apklaustųjų (9 iš 20) – ši patirtis yra nauja. Simptomai pasireiškė šiais 
metais. Pacientai, pasikonsultavę su šeimos gydytoju ir gavę siuntimus pas kardiologus, iš karto 
kreipėsi į aukščiausio lygio specialistus (VULSK, privačią širdies kliniką „Kardiolita“, KMUK). 
Atlikus tyrimus, 8-iems, iš pirmą kartą besikreipiančių, prireikė skubios operacijos. 
 
Kiti apklausti pacientai pas gydytojus kardiologus lankosi pastaruosius 3, 4, 6, 9, 12 ar 14 metų. Viena 
mergina, „turinti širdies ydą“, konsultuojama nuo pat gimimo – jau 20 metų. 
 
Dalis pacientų prisipažino, kad nemėgsta vaikščioti pas gydytojus ir gaišti laiką eilėse, kai norima tik 
profilaktiškai pasitikrinti, o skirti papildomas lėšas visapusei kasmetinei diagnostikai ir atlikti tai 
privačiose klinikose ne visi gali. „Oi, visą gyvenimą jaučiausi sveikas, niekad niekur nesikreipiau, nes 
mane tiesiog nervindavo eilės, kai, pavyzdžiui, turėdavau praeiti komisiją dėl vairuotojo pažymėjimo. 
Tai ir stengiausi kuo rečiau ten lankytis. Peršali ar ką – į vaistinę nueini, vaistų nusiperki. Šeimos 
gydytoja gal nuo prisirašymo manęs nebuvo mačiusi. Net jei ir širdelė kartais smarkiau plakdavo – 
galvojau, kad diena sunki buvo, pervargau. Bet vieną dieną nusprendžiau nueiti – ir va, sako, reikia 
operacijos...“. 

Grandis: šeimos gydytojas – kardiologas 

Tik viena iš apklaustų pacienčių į kardiologus kreipėsi tiesiogiai, be šeimos gydytojo siuntimo. Pajutusi 
dūrimą širdies plote, ir žinodama, kad šeimoje buvo sergančių ŠKL, ji kreipėsi į privačią kliniką, kad 
būtų atlikti tyrimai ir tik nustačius, kad reikalinga gydytojų intervencija, kreipėsi į šeimos gydytoją dėl 
siuntimo gultis į ligoninę. 
 
Visi kiti siuntimą pas kardiologus gavo iš karto, kai tik paprašė, ar kai šeimos gydytojas manė, kad būtų 
vertinga konsultuotis su specialistu. 
 
Vidutiniškai nuo registracijos gavus siuntimą iki pirmosios kardiologo konsultacijos (čia 
neatsižvelgiama, ar kreipiamasi į antro, ar į trečio lygio specialistus) praeina nuo 2 iki 3 mėn., 
trumpiausia nurodyta laukimo trukmė – 2 sav., tačiau buvo viena pacientė, kuri kardiologo 
konsultacijos laukė 8 mėn. 
 

Grandis: rajonų ir miestų poliklinikų kardiologai –tretinio lygio specialistai 
 

Aštuoni iš apklaustų pacientų, prieš patekdami pas III lygio specialistus, pirmiausiai konsultavosi  pas 
gydytoją kardiologą savo poliklinikoje ar arčiausiai prie gyvenamosios vietos esančių miestų 
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poliklinikose (Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Vilniaus rajono). Paaiškėjus, kad reikalinga chirurginė 
pagalba, pacientai buvo siunčiami į Vilnių arba Kauną. Patekimo pas III lygio specialistus nuo 
konsultacijos su II lygio kardiologais trukmė – vidutiniškai 1,5-2 mėn. Tiesa, 4 iš 8 antrojo lygio 
kardiologų konsultuotų žmonių, suprasdami savo sveikatos būklę, nebuvo linkę tiek ilgai laukti, todėl 
tyrimus atlikė privačiose klinikose. „Pasiskambinau į registratūrą Santariškėse, man pasiūlė 
užsiregistruoti po 2 mėnesių. Tai aš per tiek laiko ir pas šventą Petrą galiu patekti. Supratau, kad su 
sveikata juokauti negalima, pasitarėm šeimoje, kad gal geriau susimokam šiek tiek daugiau, negu iš 
viso nieko nedarom“. 

Registravimasis pas kardiologus 
 

Visi apklausti pacientai pas kardiologus registravosi telefonu. Paklausus, ar jie žino apie galimybę tai 
daryti internetu, – 9 iš 14 nurodė žinantys apie tokią galimybę. Tačiau dalis jų namuose neturi 
interneto. Vienas vyriškis buvo įsitikinęs, kad, registruojantis telefonu, galima patekti greičiau. 
„Žiūrėjau internete – kad patekčiau į Santariškes, geriausiu atveju, tai būtų galima padaryti po kokių 
dviejų mėnesių. Ir tai nebūtinai pas patį geriausią pateksi. Pas gerus specialistus, apie kuriuos tik 
palankios rekomendacijos, iš viso nėra nei vienos laisvos vietos. O telefonu paskambini, pasakai, kad 
situacija labai rimta, tai, sako, pažiūrėsim. Gal kas negalėjo atvykti, gal kas atsisakė... Va, taip ir 
pasisekė“. 
 
Kitas dalykas, kai pacientas jau yra „kardiologinėje įskaitoje“, t.y. kai pacientui paskiriamas 
medikamentinis gydymas, gydytojas jau pats nurodo, po kurio laiko teks vėl atvykti atlikti tyrimus ir 
pratęsti vaistų vartojimą ar išrašyti naujus vaistus. Tuomet iš karto, pasibaigus konsultacijai, pacientas 
jau užsirašo (arba net pats kardiologas užrašo) kitam susitikimui. Priklausomai nuo ligos, susitikimo su 
kardiologais dažnumas svyruoja nuo 3 iki 6 mėn. 

 
Ilgiau nei metus sergančių pacientų nuomonė apie pokyčius kardiologinėje pagalboje 

 
Pacientų, kurie pas kardiologus lankosi ne pirmus metus, buvo klausiama, ar jie pastebėjo kokius nors 
pokyčius, teikiant kardiologinę pagalbą per pastaruosius keletą metų. 3 iš 11 konsultavosi iš karto 
Santariškėse (o ne poliklinikose pagal gyvenamąją vietą), todėl didžiausias pokytis, kurį jie akcentavo 
– suremontuotos laukiamojo patalpos. Tačiau viena iš jų atkreipė dėmesį, kad tokiu būdu tik buvo 
atskirtos dvi pacientų eilės – paprastų mirtingųjų, kurie laukia bendroje eilėje ir privilegijuotųjų, kurie 
laukia iš karto prie gydytojų kabinetų. 
 
Du pacientai atkreipė dėmesį, kad mažesnių miestelių poliklinikose pailgėjo eilės. Šis pastebėjimas, o 
taip pat didelis vilniečių skaičius apklaustose gydymo įstaigose gali rodyti ne tik tai, kad šeštadalis 
Lietuvos gyventojų gyvena Vilniuje, bet ir tai, kad pietryčių regiono gyventojai dažniau kreipiasi į 
arčiau jų gyvenamosios vietos esančius specialistus. Tuo tarpu vilniečiai iš karto stengiasi gauti 
aukščiausio lygio specialistų pagalbą, o ne du kartus laukti eilėje.  
 
VRCP besilankantys pacientai jokių esminių skirtumų neakcentavo. Viena moteris tvirtino, kad „seniai 
taip turėjo būti, kaip yra dabar, tvarkinga, gražu. Yra sistema, niekas nelenda be eilės, nereikia tiek  
ilgai laukti, kaip reikėdavo anksčiau. Ko daugiau norėti?“ 
 
Kalbintas vyras atkreipė dėmesį į renovuotas patalpas, bet irgi to nesureikšmino -  „geriau jau būtų 
kokią gerą aparatūrą nusipirkę. O tai vis tiek siunčia į Santariškes“. 
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Teikiamų paslaugų kokybė 
 

Dėl teikiamų paslaugų turinio (įvairesni tyrimai, greitesni rezultatai, geresnė diagnostika) – pacientai 
komentarų neturėjo. „Jie juk specialistai - geriau žino, ko man reikia. O jeigu holterių skaičius ribotas, 
tai jau nieko nepadarysi – tenka laukti eilėje“. 
 
Kad medicininės įrangos įsigijimas – dar nepakankamai išnaudota investavimo sritis, patvirtina toks 
pavyzdys. Apklaustas vienas stambus vyras tvirtino, kad būtent dėl to, kad nuvykus į Alytaus 
polikliniką jam pasakė, kad tokio svorio žmonėms nėra galimybės atliktiEKG, esant fiziniam krūviui 
(jie neturi tokio dviračio), jis buvo priverstas vykti į VULSK. 
 
Keli pacientai užsiminė, kad, norėdami greičiau atlikti procedūras ar tikėdamiesi geresnio aptarnavimo, 
jie bandė papildomai „atsidėkoti“ aptarnaujančiam personalui (bet čia dažniau buvo minimos 
slaugytojos ligoninėje, o ne gydytojai).  
 
Vis dėlto pirma mintis, kuri dažniausiai kilo pacientams apie kardiologinių paslaugų kokybę – tai 
gydytojų žmogiškosios ir profesionaliosios savybės: „Nuostabus žmogus, atidus, mokantis išklausyti, 
aukšto profesinio išsilavinimo, gera specialistė. Gydausi tik pas šią gydytoją, esu jai dėkinga“. 

 
Pacientų pasiūlymai, kas turėtų būti keičiama teikiant kardiologinę pagalbą 

 
Pacientai, remdamiesi savo patirtimi, pateikė keletą pasiūlymų, kaip galima būtų gerinti kardiologinių 
paslaugų teikimą. Pirmiausia, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad labai brangūs kardiologiniai vaistai, (o 
šiuo metu baiminamasi ir dėl lengvatų vaistams panaikinimo). Todėl pacientai išreiškė nuomonę, kad 
geriau būtų, jei valstybė padengtų dalį gydymo išlaidų. 
 
Kitas dalykas, irgi susijęs su finansais – tai investavimas į operacijoms reikalingas priemones. Kaip 
tvirtino vienas vyras, operacijos priemonių pardavimas (pvz. specialios kabės) Santariškėse yra 
monopolizuotas ir galbūt net ir labai paprastos priemonės yra ženkliai apmokestinamos. Jo nuomone, 
gerai būtų, kad jei jau operacija yra finansuojama, tai jai reikalingų priemonių nereikėtų nusipirkti. Jam 
antrino kitas vyras, tvirtinęs kad visą gyvenimą buvo sveikas, pas gydytojus nevaikščiojo, sąžiningai 
mokėjo mokesčius, tačiau susirgus ir prireikus atlikti operaciją – jis už daug ką turėjo susimokėti 
papildomai. Jis jautėsi nesąžiningai apmokestintas du kartus. 
 
Pacientai taip pat pasisakė už privalomas kasmetines profilaktines kardiologų konsultacijas, galbūt 
organizacijų, kuriose jie dirba ir patiria stresą, sąskaita.  

 
Apibendrinant tyrimą galima teigti: 

• siuntimus kardiologo konsultacijai pacientai gauna labai greitai, bet iki pirmosios konsultacijos 
tenka laukti vidutiniškai apie 1,5-2 mėn.; 

• populiariausiu registravimosi pas kardiologus būdu išlieka skambutis telefonu; 
• iš pastebėtų pokyčių, teikiant kardiologinę pagalbą per pastaruosius metus, minėta patalpų 

renovacija bei didesnės eilės pas ne Vilniuje dirbančius kardiologus; 
• pacientai pripažįsta, kad yra spragų tiek jų, tiek šeimos gydytojų elgesyje, kai kalbama apie 

ŠKL profilaktiką.  
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2.2. Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo 
pagerėjimo analizė ES struktūrinių fondų paramą gavusiose sveikatos priežiūros 

įstaigose 

2.2.1. Suteiktų paslaugų skaičius, išskiriant miesto ir kaimo gyventojus, amžiaus grupes, 
lytį 

 
Dabartinės statistinių duomenų rinkimo sistemos neleidžia tiksliai analizuoti pokyčius, kurie tikėtinai 
parodytų projekto poveikius. 9 lentelėje pristatyta prieinama, atsižvelgiant į statistinių duomenų 
rinkimo ypatumus, informacija apie pacientus ir paslaugas. 
 
9 lentelė. Duomenys apie kraujotakos sistemos ligomis sergančius pacientus ir specializuotų paslaugų teikimą 2004 ir 
2007 m.  

2007 m. 2004 m. Rodiklis 
Lietuva RLKP  Lietuva RLKP  

Pacientų su I00-I99 diagnozėmis skaičius 579327* 92807** 514594** 77829** 
Diagnozių I00-I99 skaičius (asmenys nesikartoja su 
atvejais, kai ambulatoriškai įrašomos kelios I00-I99 
diagnozės) 

769532 123278** 683546** 103382** 

Diagnozių I00-I99 skaičius, kai kartojasi asmenys, jei 
diagnozė I00-I99 nustatoma keliose ASPĮ  

1011207 161994 902792 143361 

Diagnozių Z95-95.9 skaičius (asmenys nesikartoja su 
atvejais, kai ambulatoriškai įrašomos kelios diagnozės) 

13633 4993* 16365 5406* 

Diagnozių Z95-95.9 skaičius, kai kartojasi asmenys, jei 
diagnozė nustatoma keliose ASPĮ 

17285 6334 19984 6601 

Stacionare gydytų ligonių (diagnozė I00-I99) skaičius 153739*  154003*  
Specializuotų stacionarinių paslaugų skaičius 35658 8944 25557 5609 
Ambulatorinių apsilankymų dėl I00-I99 skaičius  839047*  856620*  
Ambulatorinių specializuotų konsultacijų skaičius 291151 43745 240868 32220 
Ambulatorinių apsilankymų dėl specializuotų 
ambulatorinių konsultacijų skaičius 

321568 70097 399954 56437 

Šaltinis: SVEIDRA  ir *LSIC, ** paskaičiuota (nesikeičiant prielaidoms). 

Taigi, mes galime tik apytiksliai vertinti ligonių skaičių: 
Ligonių, sergančių  kraujotakos sistemos ligomis (galutinė diagnozė I00-I99 ir Z95), bendras skaičius 
Lietuvoje 2007 m. buvo 579 tūkst. 327, o RLKP regione – apie 92 tūkst.  Šių ligonių skaičius RLKP 
ASPĮ reikšmingai padidėjo nuo 2004 m. galėjo būti apie 78 tūkst. asmenų.   

 
Patikimų duomenų apie pacientų pasiskirstymą pagal gyvenvietės tipus (miestas ir kaimas) nėra5.  
Užtikrintai galima teigti, kad: 
 
Projektas buvo vykdomas 17 savivaldybių teritorijose, tačiau tiesioginiai paramos gavėjai pagal 
projekto esmę – tai 15 savivaldybių (Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Rokiškio, Šalčininkų, Širvintų, 
Švenčionių, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų rajonų savivaldybių, Visagino, Elektrėnų ir 

                                                   
5 Išskyrus  informaciją apie gyventojų registravimą PASPĮ. 



 36 

Druskininkų savivaldybių6)  gyventojai. 2004 m. šių gyventojų skaičius buvo 513 tūkst. 006 , o 2007 
m. – 501 tūkst. 834. Tai sudaro apie 15 proc. Lietuvos gyventojų. Kaimo gyventojų, gyvenančių 
projekto įgyvendinimo teritorijoje dalis nuo Lietuvos kaimo gyventojų,  irgi gana stabili – apie 25 
proc.  

 
Labai svarbu pažymėti, kad  nuolat renkama informacija apie pacientams suteiktas paslaugas (pagal 
paslaugų kodus) nėra tiesiogiai siejama su pacientų charakteristikomis. Vertinome pacientų 
demografines (amžius, lytis) charakteristikas pagal duomenis apie pacientus, kuriems buvo nustatyta 
galutinė I00-I99 diagnozė. Šių pacientų skaičius registruotas regiono ASPĮ 2004-2007 padidėjo 13 
proc. ir sudarė 161994. 
 
Ir dar siauriau apibrėžėme aprašomą grupę: pasirinkome informaciją apie pacientus, kurie buvo 
registruojami II lygio RLKP ASPĮ, esančiose ne Vilniuje. Didelė RLKP Vilniuje esančiose ASPĮ 
pacientų dalis yra Vilniaus, taip pat ir kitų, ne RLKP teritorijų gyventojai. Šiuo požiūriu  ne pats srauto 
Vilniaus RLKP ASPĮ padidėjimas, o šio pacientų srauto padidėjimo interpretavimas kaip  pajėgumų 
didinimo įrodymas, yra svarbus potencialinio pagalbos prieinamumo rytų-pietryčių Lietuvos 
gyventojams rodiklis. Pirminiame lygyje fiksuojama didžiausia kraujotakos sistemos ligomis sergančių 
gyventojų dalis, tačiau PASPĮ jiems neteikiamos specializuotos kardiologinės paslaugos. 
 

Vilniaus ASPĮ; 39890; 25%

II lygio ne Vilniaus ASPĮ; 
32887; 20%

I lygio ASPĮ; 89217; 55%

 
7 pav. Pacientai su galutine I00-I99 diagnoze gydyti RLKP ASPĮ  2007 m. 

  
Kaip analizės objektą pasirinkus ligonių su galutine diagnoze I00-I99, gydytų šių 15 savivaldybių 
teritorijoje veikiančiose II lygio ASPĮ, grupę,  2004-2007 m. pastebima, kad:  

● 2004 m. šių ligonių skaičius buvo 28 tūkst. 972, o 2007 m. – 32 tūkst. 887. Šis skaičius 
padidėjo 14 proc.;  

● labiausiai padidėjo  jaunų ligonių (19 proc. prieaugis), ligonių, kurių amžius per 65 metus – 
17 proc. ir 35-39 metų amžiaus ligonių skaičius – 13 proc.; 

● moterų dalis yra stabili (praktiškai visose amžiaus grupėse) ir sudaro apie 63 proc. visų 
ligonių. 
                                                   
6 Projektas taip pat buvo vykdomas Vilniuje ir Kaune esančiose ASPĮ. 
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10 lentelė. Ligonių 2004-2007 m.  gydytų II lygio ASPĮ RLKP teritorijoje demografinės charakteristikos  

2004   2007   Skirtumas      Amžius 
metais 
  M V M V M V  Iš viso 
Iki 30 661 679 773 820 112 141 253 
30-34 204 184 211 192 7 8 15 
35-39 348 271 359 342 11 71 82 
40-44 617 499 578 549 -39 50 11 
45-49 1105 795 1235 912 130 117 247 
50-54 1583 1026 1762 1149 179 123 302 
55-59 1929 1338 2145 1529 216 191 407 
60-64 1886 1331 1886 1428 0 97 97 
65+ 9949 4567 11769 5248 1820 681 2501 
Iš viso 18282 10690 20718 12169 2436 1479 3915 

 
2007 m., kaip matyti 8 paveiksle, 52 proc. visų ligonių sudarė asmenys, kurių amžius 65 metai ir 
vyresni, o 50 metų amžiaus ir vyresnių asmenų dalis – 82 proc. 
 

45-49
7%

50-54
9%

55-59
11%

60-64
10%

65+
52%

40-44
3%35-39

2%

30-34
1%

iki 30
5%

 
8 pav. RLKP teritorijoje gydytų ligonių su galutine I00-I99 diagnoze amžiaus struktūra 2007 m. (proc.) 

 
Detaliau vertinant pagalbos teikimo aspektus pagal pacientų grupes, pastebimos svarbios tendencijos, 
kurios  yra reikšmingos darant išvadas apie pagalbos prieinamumą ir kokybę: 
 
1. 2004-2007 m. Lietuvoje gyventojų skaičius  sumažėjo 2 procentais. Šį mažėjimą labiausiai lėmė 
jaunesnių gyventojų skaičiaus sumažėjimas (beveik 4 proc.). 
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Gyventojai; 0,96

Gyventojai; 1,00
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9 pav. Gyventojų ir kardiologinių pacientų (TLK kodai I00-I99) skaičiaus pokyčiai pagal amžiaus grupes 

2004-2007 metais.  
Šaltinis: LR Statistikos departamentas ir SVEIDRA. 
 
Skirtingai nuo gyventojų skaičiaus, pacientų, kuriems nustatyta galutinė diagnozė I00-I99, skaičius 
2004-2007 m. reikšmingai (12,6 proc.) padidėjo: nuo 683 tūkst. 546 ligonių 2004 m. iki 769 tūkst. 532 
ligonių 2007 m.  Labiausiai (per 13 proc.) išaugo sergamumas 30-ies ir vyresnių gyventojų grupėje. 
Tačiau net jaunimo grupėje (iki 30 metų amžiaus)  sergamumas didėjo.  
 
2. RLKP ASPĮ  jaunų pacientų su galutine diagnoze I00-I99 skaičius nepasikeitė 2004-2007 m., o 
vyresnių  - 29 metų - ligonių prieaugis (9 proc.) buvo mažesnis negu kitose ASPĮ (12 proc.). 
 
Atsižvelgiant į demografines tendencijas, galima teigti, kad Lietuvoje ir RLKP (mažesniu tempu) 
sergamumas ŠKL jaunimo grupėje didėjo.  
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10 pav. Pacientų su galutine I00-I99 TLK-10 diagnoze skaičiaus pokyčiai 2004-2007 m.  RLKP ir kitose 

ASPĮ pagal amžiaus grupes 
Šaltinis: SVEIDRA. 

 
3. Ligoniams, kuriems nustatyta galutinė I00-I99 diagnozė, teikiamos įvairios paslaugos. Buvo 
nagrinėta, ar 2004-2007 m. RLKP pasikeitė visų teikiamų kardiologinių specializuotų paslaugų dalis 
ligoniams su galutine I00-I99 diagnoze paslaugų apimtyje. 
   
Nagrinėjant RLKP ASPĮ, kurios 2007 m. teikė paslaugas apie 49 proc.7 pacientų su galutine I00-I99 
diagnoze, buvo paskaičiuotas specializuotų kardiologinių paslaugų ir ŠKL sistemos ligomis sergančių 
ligonių skaičių santykiai.   
 
 
 
 

                                                   
7 Remiantis koreguotu pacientų skaičiumi, atsižvelgiant į „pacientų dubliavimo“ koeficientą,. 
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11 pav. Vidutinio specializuotų kardiologinių paslaugų, suteiktų vienam pacientui su galutine I00-I99 

diagnoze, skaičiaus pokyčiai 2004-2007 m. pagal RLKP ASPĮ. 

Šaltinis: SVEIDRA. 
 

 
Galima teigti, kad bent pusei ligonių, turinčių galutinę I00-I99 diagnozę, 2007 m. vidutiniškai 
buvo teikta daugiau specializuotų kardiologinių paslaugų.  
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2.2.2. Pacientų, kuriems suteikta kardiologinė pagalba, skaičius pagal įstaigas, paslaugų 
rūšis 

 
Kardiologinių ambulatorinių konsultacijų, suteiktų RLKP dalyvavusiose ASPĮ dalis, padidėjo nuo 15,6 
iki 17,3  proc. visų šių specializuotų konsultacijų, suteiktų Lietuvoje 2004-2007 metais. 2007 m. RLKP 
ASPĮ  buvo suteikta 50428 ambulatorinių kardiologinių konsultacijų. 

Svarbu pažymėti, kad 2004-2007 m. kardiologinių konsultacijų skaičiaus ne Vilniaus ASPĮ padidėjo 26 
proc. ir paslaugų teikimo augimas įvyko daugelyje įstaigų (labiausiai konsultacijų skaičius padidėjo 
Varėnos, Elektrėnų, Šalčininkų ir Zarasų ligoninėse). Šių paslaugų teikimas ne Vilniaus ASPĮ sudaro 
apie 37 proc. RLKP ASPĮ suteiktų paslaugų apimties. Apsilankymų dėl kardiologinių konsultacijų 
suteikimo skaičius ne Vilniuje išaugo 31 proc. VUAL konsultacijų apimtis padidėjo tris kartus. 
VULSK  konsultacijų apimtis padidėjo 33 proc., o apsilankymų skaičius – 12 proc.  
11 lentelė. Kardiologinių ambulatorinių konsultacijų teikimas 2004-2007 m.  

 ASPĮ 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
VšĮ Ignalinos rajono ligoninė 
 

265 
  

265 
  

215 
  103 

VšĮ Molėtų ligoninė 
  

798 
  

914 
  

960 
  756 

VšĮ Utenos apskrities ligoninė 
  4862 5158 5054 5091 
VšĮ Druskininkų ligoninė 
  702 895 1361 967 
VšĮ Elektrėnų ligoninė 268 537 821 787 
VšĮ Kupiškio ligoninė 
  1217 1247 1498 1419 
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė 
  811 882 986 1193 
VšĮ Šalčininkų rajono ligoninė 
  303 397 662 811 
VšĮ Švenčionių rajono ligoninė 
        134 
VšĮ Širvintų ligoninė 
  223 272 312 203 
VšĮ Trakų ligoninė 
        7 
VšĮ Varėnos ligoninė 
  120 276 391 533 
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė 
  83     171 
VRCP ir Nemenčinės poliklinika 5284 6632 5734 6683 
Iš viso ne Vilniuje8 14936 17475 17994 18868 
VUAL 842 1665 1972 2601 
VULSK 21726 26847 26120 28959 

  suaugusiųjų 23569 3981 23186 26150 
 Įskaitant vaikų  2144 3278 2934 2809 

                                                   
8 VRCP yra Vilniaus rajono gyventojus aptarnaujanti ASPĮ. 
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 ASPĮ 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Iš viso Vilniuje 22568 28512 28092 31560 
Iš viso RLKP 37504 45987 46086 50428 
Lietuvoje 240868 258727 268642 291151 
Kitose (ne RLKP) ASPĮ* 203364 212740 222556 240723 

*Įskaitant KMUK 

Šaltinis: SVEIDRA 

2004-2007 m. visoje Lietuvoje apsilankymų dėl kardiologinių konsultacijų skaičius sumažėjo 20 proc., 
o pačių konsultacijų apimtis padidėjo 21 proc. Projekte dalyvavusių ASPĮ ambulatorinių konsultacijų 
teikimo apimties augimas buvo didesnis negu Lietuvoje – 34 proc. Skirtingai negu Lietuvoje,  padidėjo 
ir apsilankymų dėl konsultavimo skaičius (24 proc.) RLKP ASPĮ. 
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12 pav. Kardiologinių konsultacijų teikimas RLKP ir kitose ASPĮ 2004-2007 metais (tūkst.) 

 
Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga registruojama nuo 2006 m. Dėl šios 
paslaugos suteikimo gyventojai apsilankė 14 ir 12 ASPĮ (2006 m. ir 2007 m. atitinkamai), tačiau 
konsultacijas suteikė 2 ASPĮ: 

• VUL SK (87 ir 251 konsultacija 2006 m. ir 2007 m. atitinkamai); 
• KMUK (45 ir 18 konsultacijų 2006 m. ir 2007 m. atitinkamai). 

 
SVEIDROS duomenimis, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimas RLKP ir kitose ASPĮ 
(specializuotų reabilitacijos įstaigų) yra labai ribotas. Tačiau, įstaigų apklausos duomenimis, ne mažiau 
40 proc. RLKP dalyvaujančių specializuotų ASPĮ teikia ambulatorines reabilitacijos paslaugas. 
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12 lentelė. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimas Lietuvoje 2004-2007 m.  

2004   2005   2006   2007   
  
  RLKP 

Kitos 
ASPĮ RLKP 

Kitos 
ASPĮ RLKP 

Kitos 
ASPĮ RLKP 

Kitos 
ASPĮ 

Ambulatorinė reabilitacija:  
kraujotakos sistemos ligos, II 
 reabilitacijos etapas 0 33 0 16 16 15 0 35 
Ambulatorinė reabilitacija:  
kraujotakos sistemos ligos, III  
reabilitacijos etapas 0 42 143 1 81 8 111 186 
Ambulatorinė reabilitacija:  
vaikų kraujotakos sistemos 
ligos,  
I reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos  
trukmė - 18 dienų) 0 0 0 0 0 2 0 4 
Ambulatorinė reabilitacija:  
vaikų kraujotakos sistemos 
ligos,  
II reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos 
 trukmė - 22 dienos) 0 0 0 0 3 0 1 2 
Ambulatorinė reabilitacija:  
vaikų kraujotakos sistemos 
ligos,  
III reabilitacijos etapas 0 0 1 0 0 0 0 0 

Šaltinis: SVEIDRA. 
 
2007 m. Lietuvoje buvo suteikta daugiau kaip 35,5 tūkst. stacionarinių kardiologinių paslaugų9. Tai 
beveik 40 proc. daugiau negu 2004 m.  
 

                                                   
9 Neskaičiuojant reabilitacijos paslaugų. 
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13 pav. Stacionarinių kardiologinių paslaugų teikimas RLKP ASPĮ ir kitose ASPĮ 

 

Stacionarinių kardiologinių paslaugų teikimas RLKP ASPĮ reikšmingai padidėjo 2004-2007 m. 
 
13 lentelė. Stacionarinių kardiologinių paslaugų teikimas RLKP ASPĮ 2004-2007 m. 

Įstaiga   2004 2005 2006 2007 
VšĮ Utenos 
apskrities ligoninė II 78 224 180 627 

II 267 320 410 562 
Reabilitacija II 36 88 80 73 

VšĮ Druskininkų ligoninė Sveikatos grąžinamasis gydymas*  8 14 28 30 
VšĮ Kupiškio ligoninė   0 10 59 1 

II 345 554 649 1190 
Reabilitacija II 36 88 80 73 

Viso RLKP ne Vilniuje 
  
  Sveikatos grąžinamasis gydymas*  8 14 28 30 

II 1007 1001 1047 1102 
Reabilitacija II 13 34 30 26 VUAL  

 Sveikatos grąžinamasis gydymas*   8 60 53 43 
II 2317 2616 2186 2195 
III 1940 2004 1723 1908 
Reabilitacija II 705 812 784 783 
Sveikatos grąžinamasis gydymas*   11 18 12 16 

VUL SK 
  
  
  
  Intervencinė radiologija 0 0 0 1879 

II 3669 4171 3882 4487 Iš viso RLKP ASPĮ 
  III 1989 2126 1833 2007 
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Įstaiga   2004 2005 2006 2007 
Reabilitacija II 754 934 894 882 
Sveikatos grąžinamasis gydymas * 27 92 93 89 

  
  
  Intervencinė radiologija 0 0 0 1879 

II 18226 20092 19056 17537 
III 1759 1742 1948 2975 
Reabilitacija II 137 215 289 271 
Sveikatos grąžinamasis gydymas*   0 1 0 0 

Iš viso kitose ASPĮ 
  
  
  
  Intervencinė radiologija 0 0 0 5188 

*Sveikatos grąžinamasis gydymas, sergant kraujotakos sistemos ligomis. 

 
2007 m. RLKP ASPĮ suteikė daugiau kaip 20 proc. visų II lygio stacionarinių paslaugų. Beveik 27 
proc. šių paslaugų buvo suteikta ne Vilniuje (2004 m. šis rodiklis buvo 9 proc.). III lygio paslaugų 
santykinis svoris sudarė 40 proc. (kai paslaugų apimtis beveik nepakito). Reabilitacijos paslaugos10  
RLKP ASPĮ sudarė 77 proc. visų šio tipo paslaugų, teikiamų Lietuvoje, tačiau kitose ASPĮ augimas 
buvo didesnis, todėl RLKP ASPĮ dalis santykinai sumažėjo (2004 m. – 85 proc.).  
 
2004-2007 m. II stacionarinių paslaugų augimas RLKP sudarė 22 proc., 17 proc. išaugo reabilitacijos 
apimtis, o, 330 proc. padidėjusi sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų apimtis, nulėmė triskart 
išaugusio šio paslaugų teikimo visoje Lietuvoje rodiklį. Kitose ASPĮ 98 proc. išaugo reabilitacijos 
paslaugų teikimas11, beveik 70 proc. padidėjo III lygio paslaugų teikimas.12 
  
2007 m. apie 40 proc. visų kardiologinės diagnostinės ir gydomosios intervencinės radiologijos 
paslaugų buvo suteikta VUL SK. 
14 lentelė. Kardiologinės intervencinės radiologijos paslaugų teikimas Lietuvoje 2007 m. 

ASPĮ, teikiančių  
paslaugas  

sk. Paslaugos Suteikta Lietuvoje Suteikta RLKP (VUL SK) 

2 

Kardiologinė diagnostinė  
intervencinė radiologija  
(endomiokardo biopsija) 52 28 

2 

Kardiologinė diagnostinė 
 intervencinė radiologija  
(frakcinis širdies kraujagyslių  
tėkmės rezervo tyrimas) 8 8 

8 

Kardiologinė diagnostinė 
 intervencinė radiologija 
 (koronarografija su  
ventrikulografija) 4813 1727 

3 

Kardiologinė diagnostinė  
intervencinė radiologija  
(pulmoangiografija) 51 20 

3 

Kardiologinė diagnostinė 
 intervencinė radiologija  
(širdies ertmių manometrija 
 su ventrikulografija) 95 93 

1 
Kardiologinė diagnostinė  
intervencinė radiologija  3 3 

                                                   
10 Skaičiuotos paslaugos suteiktos tik ligoninėse. 
11 Skaičiuotos paslaugos suteiktos tik ligoninėse. 
12 Be intervencinės radiologijos paslaugų. 
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ASPĮ, teikiančių  
paslaugas  

sk. Paslaugos Suteikta Lietuvoje Suteikta RLKP (VUL SK) 
(širdies intrakraujagyslinis  
ultragarsinis tyrimas) 

2 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija  
(balioninė valvuloplastika)  10 9 

6 

Kardiologinė gydomoji 
intervencinė radiologija  
(paprasta perkutaninė  
koronarinė intervencija(PKI)) 1862 688 

2 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija  
(perikardo punkcija ir  
drenavimas kontroliuojant ultragarsu) 8 5 

2 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija  
(reolizinė vainikinių arterijų  
trombektomija) 7 6 

1 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija  
(Rushkind‘o septostomija) 3 3 

4 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija  
(sudėtinga perkutaninė koronarinė  
intervencija(PKI)) 140 61 

1 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija  
(sudėtingas trumpalaikis  
asistuojantis kraujotakos palaikymas) 2 0 

2 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija (transkoronarinė  
alkoholinė hipertropinės  
tarpskilvelinės pertvaros abliacija) 5 4 

2 

Kardiologinė gydomoji  
intervencinė radiologija (vainikinių  
arterijų rotabliacija) 8 2 

 Iš viso 
  7067 2657 
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2.2.3. Kardiologinės konsultacijos laukimo laikas II ir III lygio ambulatorines paslaugas 
teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose 

 
Informacija apie kardiologo konsultacijos laukimo laiką teikiama ASPĮ registratūroje (pvz., kreipiantis 
telefonu), taip pat kas mėnesį ši gauta informacija iš ASPĮ talpinama Teritorinių ligonių kasų 
internetinėse svetainėse.   
 
15 lentelė. Kardiologo konsultacijos laukimo laikas 2008 m. pabaigoje 

Nr. Sveikatos priežiūros įstaiga 
(pagal Rytų Lietuvos 
kardiologijos projektą) 

Laukimo laikas dienomis ( 
registratūros informacija 
suteikta 2008 m. rudeni) 

Laukimo laikas dienomis 
(TLK informacija apie 2008 
m. lapkričio mėn. situaciją) 

1. KMUK 51 d. 1 d. 
2. VUL SK 127 d. 4 d. (filiale – 17 d.) 
3. Druskininkų ligoninė 5 d. 0 d. 
4. Elektrėnų ligoninė 8 d. 8 d. 
5. Ignalinos ligoninė Paprastai tenka laukti daugiau 

negu 1 mėnesį 
0 d. 

6. Kupiškio ligoninė 4 d. 2 d. 
7.  Molėtų ligoninė  - 0 d. 
8. Rokiškio ligoninė - 0 d. 
9. Šalčininkų ligoninė - 7 d. 
10. Švenčionių ligoninė - 0 d. 
11. Trakų ligoninė - 25 d. 
12. Utenos apskrities ligoninė 1 d. 1 d. 
13. Varėnos ligoninė 13 d. 9 d. 
14. Vilniaus rajono centrinė 

poliklinika 
21 d. 18 d. 

15. Vilniaus universitetinė 
Antakalnio ligoninė 

12 d. 5 d. 

16. Visagino ligoninė 2 d. Informacija neteikiama 
17. Širvintų ligoninė - 0 d. 
18. Zarasų ligoninė - 1 d. 
 
Lyginant surinktą informacija pastebima, kad: 

• laukimo laikas vyrauja nuo 0 d. iki 127 d.; 
• kartais informacija apie laukimo laiką neteikiama dėl neaiškių priežasčių; 
• registruodamasis telefonu, pacientas sužino, kad laukimo laikas yra ilgesnis negu nurodomas 

internete (TLK svetainėse). Ypač tai būdinga didžiausioms ASPĮ.   
 
ASPĮ vadovų apklausos duomenimis, kardiologinės pagalbos laukimo laikas ambulatorines II lygio 
gydytojo kardiologo konsultacijas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose varijavo nuo 4 iki 60 
dienų. Dauguma PASPĮ nurodė, jog II lygio gydytojo kardiologo konsultacijos laukimo laikas yra apie 
10 dienų.  
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90 proc. įstaigų, atlikdami RLKP ASPĮ vadovų apklausą, nurodė, kad jose yra registruojamos pacientų, 
laukiančių ambulatorinės gydytojo kardiologo konsultacijos, eilės. Pacientams konsultacijos tenka 
laukti vidutiniškai 19 kalendorinių dienų. Trumpiausias laukimo laikas yra 3, o ilgiausias – 70 dienų. 
Ligoninių vadovų nuomone, šios eilės susidaro daugiausia dėl gydytojų kardiologų stygiaus ir dėl 
prastai šeimos gydytojų vykdomos pacientų atrankos gydytojo kardiologo konsultacijai. 10 proc. 
įstaigų nurodė, kad eilių ambulatorinėms gydytojo kardiologo konsultacijoms gauti jose nėra. 
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2.2.4. Kardiologinės pagalbos laukimo laikas II ir III lygio stacionarines paslaugas 
teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose 

 
43 proc. ligoninių, kuriose teikiamos stacionarinės kardiologinės paslaugos, nurodė, kad jose yra 
registruojamos kardiologinio gydymo stacionare laukiančiųjų pacientų eilės. Vidutinis stacionarinio 
gydymo laukimo laikas siekia 19 kalendorinių dienų. Trumpiausiai pacientams tenka laukti 3, o 
ilgiausiai – 35 dienas. Ligoninių vadovų vertinimu, tokios trukmės laukimo laikas yra adekvatus, nes, 
iškilus skubios pagalbos poreikiui, pacientas hospitalizuojamas tuoj pat.  
 
Abi RLKP dalyvaujančios reabilitacijos įstaigos nurodė, kad jose nėra kardiologinio gydymo stacionare 
laukiančiųjų pacientų eilių.  
 
Kadangi tikslios, reguliariai nuo 2004 m. renkamos informacijos apie pacientų eiles nei 
ambulatorinėse, nei stacionarinėse ASPĮ nėra, tyrimo metu buvo detaliau nagrinėtas vienas svarbiausių 
specializuotos pagalbos laukimo laiko trukmės veiksnių - pacientų siuntimų dinamika.   
 
30 proc. PASPĮ nurodė, kad 2004-2008 m. ambulatorinių siuntimų pas gydytojus kardiologus skaičius 
nepasikeitė. 70 proc. PASPĮ nurodė, kad šiuo laikotarpiu siuntimų skaičius išaugo nuo 3 iki 30 proc., 
tuo tarpu siuntimų skaičiaus sumažėjimo nenurodė nė viena tyrime dalyvavusi PASPĮ. 
 
10 proc. tyrime dalyvavusių ligoninių nurodė, kad ambulatorinių siuntimų pas gydytojus kardiologus 
skaičius nepasikeitė. 60 proc. ligoninių nurodė, jog 2008 m., palyginti su 2004 m., ambulatorinių 
siuntimų pas gydytojus kardiologus skaičius išaugo vidutiniškai 50 procentų. 10 proc. ligoninių nurodė, 
kad siuntimų skaičius sumažėjo.  
 
Viena reabilitacijos įstaiga pastebėjo, jog 2008 m., palyginti su 2004 m., išaugo ambulatorinių siuntimų 
pas gydytojus kardiologus skaičius.  
 
Taigi, pastebimas  siuntimų pas kardiologus augimas, o tai sąlygoja  laukimo laiko didėjimą. 
Pastarajai tendencijai gali būti priešpastatyti tik didesni specializuotos pagalbos teikimo 
pajėgumai. 
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2.2.5. Sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių kardiologines sveikatos priežiūros 
paslaugas, skaičius pagal įstaigas 

 
Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, Lietuvoje 2004 m. gydytojais 
kardiologais pagrindinėse pareigose dirbo 344, o 2007 m. – 367 fiziniai asmenys (PASTABA: toliau 
tekste analizuojant LSIC duomenis, gydytojų kardiologų sąvoka yra vartojama kalbant apie fizinius 
asmenis, dirbančius ASPĮ pirmaeilėse pareigose). Bendras gydytojų kardiologų skaičius šalyje 2004-
2007 metais išaugo 6,7 proc., o jų užimamų etatų skaičius išaugo 9 proc. Gydytojų kardiologų (fizinių 
asmenų) ir jų užimamų etatų skaičiaus dinamika 2004-2007 m. Lietuvoje yra pateikta 14 paveiksle. 
Didesnis gydytojų kardiologų etatų skaičius atspindi didesnį gydytojų kardiologų darbo krūvį, ilgesnes 
darbo valandas, t.y. didesnį jų teikiamų paslaugų prieinamumą pacientams.  
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14 pav. Gydytojų kardiologų ir jų užimamų etatų skaičiaus dinamika 2004-2007 m. Lietuvoje  

 
Lietuvoje gydytojų kardiologų skaičiaus augimą lėmė šios specialybės gydytojų poreikio patenkinimas 
aktyviai dalyvaujant akademinėms institucijoms. Be abejonės, kardiologų skaičiaus augimą sustiprino 
ir VULSK įgyvendintas projektas, ES SF remtas pagal BPD 2.2 priemonės veiklas, kurio metu 30 
vidaus ligų gydytojų buvo perkvalifikuoti į gydytojus kardiologus13. 
 
Rytų Lietuvos kardiologijos projekte (toliau – RLKP) dalyvaujančiose ASPĮ, LSIC duomenimis, 2004 
m. dirbo 135 gydytojai kardiologai, užimantys 177,25 etato, 2007 metais – 196 gydytojai, užimantys 
214,75 etato. RLKP dalyvaujančiose ASPĮ dirbantys gydytojai kardiologai 2004 m. sudarė 39,2 proc., 
o 2007 metais – jau daugiau negu pusę visų Lietuvoje dirbančių gydytojų kardiologų (15 paveikslas).  
 
Taigi, gydytojų kardiologų skaičius RLKP dalyvaujančiose ASPĮ išaugo 45 proc., o gydytojų 
kardiologų užimamų etatų skaičius išaugo 21,2 proc.  
 
Gydytojų kardiologų užimamų etatų skaičius RLKP dalyvaujančiose ASPĮ ir Lietuvoje yra pateiktas 16 
paveiksle.  
 
                                                   
13 Rytų ir Pietryčių Lietuvos gydymo įstaigose dirbančių gydytojų profesinės kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas. 
(Projekto numeris: BPD2004-ESF-2.2.0-01-04/0083-05).  
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15 pav. Gydytojų kardiologų skaičiaus dinamika 2004-2007 m. Lietuvoje ir RLKP dalyvaujančiose ASPĮ 
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16 pav. Gydytojų kardiologų užimamų etatų skaičiaus dinamika 2004-2007 m. Lietuvoje ir RLKP dalyvaujančiose 
ASPĮ 

 

2004 metais RLKP dalyvaujančiose ASPĮ vidutiniškai gydytojas kardiologas dirbo 1,3 etato, o 2007 
metais užimamų etatų skaičius buvo 1,1. Lietuvoje 2004-2007 m. gydytojų kardiologų užimamų etatų 
skaičius buvo panašus (16 lentelė).  
16 lentelė. Gydytojų kardiologų ir jų užimamų etatų skaičiaus santykis 

Santykinis rodiklis 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 
 

Gydytojų kardiologų užimamų etatų santykinis 
rodiklis RLKP dalyvaujančiose ASPĮ 

1,3 1,3 1,1 1,1 

Gydytojų kardiologų užimamų etatų santykinis 
rodiklis Lietuvos ASPĮ 

1,1 1,2 1,1 1,2 
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LSIC duomenimis, gydytojų kardiologų skaičius 2004-2007 metais daugiausiai išaugo: 

- VšĮ Utenos apskrities ligoninėje – apie 2 kartus; 
- VULSK, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje – apie 1,5 karto. 
 

Gydytojų kardiologų skaičius figūruoja ir Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) duomenų bazėje. 
Kaip matyti 17 paveiksle, ligonių kasų duomenimis, ASPĮ-se gydytojų kardiologų skaičius yra didesnis 
negu LSIC nurodomas rodiklis. Šis skirtumas susidaro dėl to, kad VLK nurodomi gydytojai dirba 
keliose ASPĮ, o kiekvienoje iš jų jie yra registruojami kaip atskiri (skirtingi) gydytojai. Todėl VLK 
duomenimis pateikiamas gydytojų kardiologų skaičius ASPĮ-se atspindi didesnes kardiologinės 
pagalbos galimybes ir prieinamumą.   
 
VLK duomenimis, 2004 metais Lietuvoje skirtingose ASPĮ kardiologines paslaugas teikė 407 gydytojai 
kardiologai, o 2007 metais – 696 gydytojai kardiologai. Turint galvoje, kad gydytojų kardiologų, 
dirbančių pirmaeilėse pareigose, skaičius šalyje analizuojamu laikotarpiu išaugo 45 proc., o paslaugas 
teikiančių kardiologų skaičius padidėjo 71 proc., tikėtina, kad kardiologinės pagalbos prieinamumas 
per pastaruosius ketverius metus (2004-2007 m.) išaugo.  
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17 pav. Gydytojų kardiologų skaičius RLKP dalyvaujančiose ASPĮ (LSIC ir VLK duomenimis) 2004-2007 m. 

 
18 paveiksle pateiktas VLK duomenimis paskaičiuotas gydytojų kardiologų teikiamos pagalbos 
prieinamumas ASPĮ bendrai Lietuvoje, o 19 paveiksle – procentinis santykis RLKP dalyvaujančiose 
ASPĮ-se.  
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18 pav. ASPĮ-se Lietuvoje dirbančių gydytojų kardiologų 
skaičius 2004-2007 m. 
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19 pav. Gydytojų kardiologų, teikusių kardiologines 
paslaugas RLKP dalyvaujančiose ASPĮ dalis 2004-2007m. 

 
Kaip matyti 18 paveiksle, apskritai Lietuvoje pacientų galimybės gauti gydytojų kardiologų teikiamą 
pagalbą ženkliai padidėjo, juolab, kad ir RLKP dalyvaujančiose įstaigose dirbo pusė VLK 
registruojamų gydytojų kardiologų (19 paveikslas).  
 
Gydytojų kardiologų, dirbančių RLKP dalyvaujančiose ASPĮ, skaičius bei užimami etatai, o taip pat 
informacija apie gydytojų kardiologų pagalbos prieinamumą (VLK duomenų bazės duomenys) yra 
pateikiami 17 lentelėje. 
 
Kaip matyti 17 lentelėje, LSIC duomenimis, gydytojai kardiologai nedirbo 19-koje pirminės ASPĮ ir 
vienoje – Visagino ligoninėje.  
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17 lentelė. Gydytojų kardiologų skaičius RLKP dalyvaujančiose ASPĮ 
2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. Nr. Pavadinimas 

Fiz.  
asm. sk. 

(pirmaeilėse 
pareigose) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni-
mis 

Fiz. 
asm. 

(pirma
eilėse 

pareig-
ose) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni- 
mis 

Fiz. 
asm. 

(pirma
eilėse 
parei- 
gose) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni-
mis 

Fiz. 
asm. 

(pirmaei
lėse 

pareigo- 
se) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni- 
mis 

1 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikos 

62 88,5 78 61 93,5 88 
89 95,25 

95 
94 96,75 

151 

 VšĮ Vilniaus universitetinė 
Antakalnio ligoninė 

7 8,0 7 7 6,0 5 
7.00 6,75 

9 
8,00 8,75 

21 

 VšĮ Šalčininkų r. ligoninė 0 0,50 1 0 1,0 2 0.00 1.00 2 1 1 4 
 VšĮ Širvintų ligoninė 0 0,50 1 0 0,25 1 0.00 0.25 1 0.00 0.25 2 
 VšĮ Nemenčinės poliklinika 0 0,25 1 0 0,25 1 0.00 0.25 2 0.00 0.25 1 
 VšĮ Vilniaus raj. centrinė poliklinika 2,0 3,0 6 2,0 3,0 10 2.00 3.25 9 3.00 3.75 11 
 VšĮ Abromiškių reabilitacijos 

ligoninė 
3,0 2,50  3,0 2,50  

3.00 3.45 
 

5.00 5.75 
 

 VšĮ Elektrėnų ligoninė 1,0 0,50 1 1,0 0,50 1 1.00 1.00 1 1.00 1.50 1 
 VšĮ Kauno medicinos universiteto 

klinikos 
53 63,75 77 57,0 63,75 74 

58.00 64.75 
75 

61.00 66.25 
105 

 VšĮ Kupiškio ligoninė 2,0 1,25 1 2,0 1,50 1 2.00 1.50 1 2.00 1.75 3 
 VšĮ Rokiškio ligoninė 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1 1.00 1.00  2.00 2.00 3 
 VšĮ Valkininkų sanatorija 1,0 2,75 - 1,0 2,75 - 1.00 3.25 - 1.00 3.25 - 
 VšĮ Varėnos ligoninė 0,0 0,50 1 0 0,50 1 0.00 0.50 2 1.00 1.50 3 
 VšĮ Ignalinos ligoninė 0,0 0,75 2 0 0,50 1   1 0.00 0.50 1 
 VšĮ Utenos apskrities ligoninė 3,0 3,25 3 4 3,50 4 4.00 3.50 4 6.00 7.75 8 
 VšĮ Zarasų ligoninė 0 0,25  0 0,25     0.00 1.50 3 
 VšĮ Druskininkų ligoninė   4 3,0 2,75 7 2.00 2.00 7 2.00 2.25 8 
 VšĮ Molėtų ligoninė   2   1 0 0,25 2 0.00 0.75 4 
 VšĮ Švenčionių r. ligoninė          1.00 1.00 1 
 VšĮ Trakų ligoninė          0.00 0.75 2 
              
 VšĮ Aukštadvario PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Druskininkų m. PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Eišiškių pirminės sveikatos 

priežiūros centras 
- - - - - - - - - 

- - 
- 

 VšĮ Elektrėnų PSPC - - - - - - - - - - - 2 
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2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. Nr. Pavadinimas 
Fiz.  

asm. sk. 
(pirmaeilėse 
pareigose) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni-
mis 

Fiz. 
asm. 

(pirma
eilėse 

pareig-
ose) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni- 
mis 

Fiz. 
asm. 

(pirma
eilėse 
parei- 
gose) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni-
mis 

Fiz. 
asm. 

(pirmaei
lėse 

pareigo- 
se) 

Etatų 
sk. 

Asmenys, 
VLK 

duomeni- 
mis 

 VšĮ Ignalinos rajono poliklinika - - - - - - - - 1 - - - 
 VšĮ Kupiškio raj. pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras 
- - - - - - - - - 

- - 
2 

 VšĮ Lentvario ambulatorija - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Molėtų PSPC - - - - - 2 - - 2 - - - 
 VšĮ Rokiškio PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Rūdiškių PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Šalčininkų PSPC - - - - - 1 - - 3 - - 3 
 VšĮ Širvintų raj. PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Švenčionių raj. PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Trakų PSPC - - - - - - - - 1 - - 2 
 VšĮ Utenos PSPC - - - - - - - - - - - 3 
 VšĮ Varėnos PSPC - - - - - - - - 2 - - - 
 VšĮ Vievio ambulatorija - - - - - - - - 1 - - - 
 VšĮ Visagino ligoninė - - 1 - - - - - - - - - 
 VšĮ Visagino PSPC - - - - - - - - - - - - 
 VšĮ Zarasų PSPC - - - - - - - - - - - - 
 IŠ VISO 135 177,25 187 142 183,5 201 170 187,95 222 188 198,5

0 
345 

 
 



Lietuvos gydytojai kardiologai tarptautiniame kontekste 
 
Europos kardiologų draugijos duomenimis, 2000 m. Lietuvoje gydytojų kardiologų skaičius buvo 
vienas didžiausių Europoje: 1-am milijonui gyventojų teko 120 gydytojų kardiologų. Didesnis 
skaičius buvo tik Graikijoje – 200/1 mln. gyv.) ir Italijoje – 166/1 mln. gyv.)14. Gydytojų 
kardiologų skaičiaus palyginimas kai kuriose Europos šalyse yra pateiktas 18 lentelėje. 
 
2007 metais gydytojų kardiologų skaičius Lietuvoje vienam milijonui gyventojų siekė 109 ir 
palyginti su 2004 metais padidėjo 9 proc. (2004 m. – 100 gydytojų kardiologų teko 1-am milijonui 
gyventojų). 2007 m. Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų teko 11 gydytojų kardiologų arba 1 
kardiologas - 10 tūkst. gyventojų.  
 
18 lentelė. Gydytojų kardiologų skaičius Europoje 1997-2000 m. (Europos kardiologų draugijos atlikto tyrimo 
duomenimis) 

Metai Pokytis 
(procentais) 

 

Šalis 
1997 2000  

Graikija 170 210 23 
Italija 156 166 6 

Belgija 65 76 17 
Portugalija 65 66 1 
Prancūzija 83 65 -22 
Islandija 62 65 5 
Šveicarija 52 53 2 

Nyderlandai 45 49 9 
Švedija 35 41 17 
Danija 30 39 30 

Norvegija 37 38 3 
Austrija 20 32 60 
Ispanija 48 30 -37 

Vokietija 24 26 8 
Suomija 16 17 6 

JK 8 12 50 
Airija 8 7 -12 

Lietuva 118 120 2 
Kipras ? 101  
Estija 70 88 26 

Izraelis 70 85 21 
Vengrija 69 76 10 
Čekija 35 37 6 

Rumunija 23 25 9 
Lenkija 17 21 23 
Turkija 12 11 -8 

 
 

                                                   
14 Block P., Weber H., Kearney H. at al.  Manpower in cardiology II western and central Europe (1999-2000). European 
Heart Journal (2003) 24, p. 299-310.  
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2.2.6. Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių II ir III lygio kardiologines paslaugas, 
infrastruktūros ir darbo sąlygų pagerėjimas (patalpų remontas, diagnostinės 

aparatūros įsigijimas) 
 
Sveikatos priežiūros įstaigos patalpas, skirtas teikti paslaugas ŠKL sergantiems pacientams, 
remontavo 83,3 proc. (n=10) apklausoje dalyvavusių PASPĮ. Medicininės įrangos, kompiuterinės ir 
programinės įrangos įsigijo 100 proc. (n=12) įstaigų. Medicininius ir biuro baldus įsigijo tik 8 proc. 
ASPĮ. Detalus pirminės ASPĮ paramos įsisavinimo sričių pasiskirstymas pateiktas 20  paveiksle. 
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20 pav. Sritys, kuriose pirminės ASPĮ gavo ES SF paramą 

 
21 paveiksle pateikiamos paramos gavimo sritys, kuriose įdiegtos investicijos RLKP dalyvavusiose 
ligoninėse. Ligoninės patalpas, skirtas teikti paslaugas ŠKL sergantiems pacientams, remontavo 80 
proc. (n=8) apklausoje dalyvavusių ligoninių. Medicininės įrangos įsigijo 90 proc., kompiuterinės ir 
programinės įrangos - 80 proc. įstaigų. Medicininius ir biuro baldus įsigijo tik 10 proc. ligoninių. 
Pastebėtina, kad panašios investavimo kryptys vyravo ir tarp PASPĮ. 
  
Tyrimo duomenimis, abiejose tyrime dalyvavusiose kardiologinės reabilitacijos įstaigose (100 
proc.) buvo atliktas patalpų remontas, įsigyta medicininė įranga, medicininiai bei biuro baldai, 
kompiuterinė ir programinė įranga.  
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21 pav. Sritys, kuriose ligoninės gavo ES SF paramą RLKP 
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2.2.7. Pacientų srautų optimizavimas II ir III lygio sveikatos priežiūros įstaigose, 
teikiančiose gydytojo kardiologo paslaugas 

 
Kalbant apie pacientų srautų optimizavimą, pastebima, kad: 
 
1. Ambulatorinių širdies ir kraujagyslių antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų apimtis 
padidėjo (žr. informacija pateikta, vertinant specializuotų paslaugų teikimo pokyčius 2.2.3). 
 
2. Apie ŠKL diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės pagerėjimą liudija šių antro lygio 
ambulatorinių kardiologinių paslaugų skaičiaus padidėjimas: 

• Kardiologo konsultacija, paslaugų kodas 1559. 
 

2004-2007 m. šių paslaugų teikimo apimtis Lietuvoje padidėjo 52 proc. RLKP ASPĮ pastebimas 
didesnis šių paslaugų augimo tempas. 2007 m. regiono ASPĮ buvo suteikta 84 proc. daugiau šių 
paslaugų.  Taigi 2007 m. RLKP ASPĮ  suteikė 14 proc. visų  šių paslaugų apimties, kai 2004 m. – 
11 proc. 
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 22 pav. Kardiologo konsultacijų skaičius 2004 m. ir 2007 m. RLKP ir kitose ASPĮ 
Šaltinis: SVEIDRA. 
 
Kaip matyti 22 paveiksle, beveik visos RLKP ASPĮ padidino šių paslaugų teikimą ir 4 įstaigos 
pradėjo teikti šias paslaugas. 
 

Taigi, galima daryti išvadą, kad specializuotos ambulatorinės paslaugos (paslaugos kodas 
1559) teikimas reikšmingai padidėjo, o tai yra geresnių kokybės ir prieinamumo užtikrinimo 
įrodymas.  
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Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) konsultacijas 
(paslaugų kodas 2705). 
 
Šių paslaugų teikimas RLKP 2007 m. sudarė 12 proc. suteiktų visoje Lietuvoje. Šias paslaugas teikė 
16 ASPĮ (vidutiniškai po 173 paslaugas per metus). 
 
16 RLKP ASPĮ pradėjo teikti nagrinėjamą paslaugą. Tai susiję su aprūpinimu medicinos 
įranga. 
 
Tačiau, kadangi nagrinėjamos paslaugos teikimas 2007 m. tik prasidėjo, svarbu stebėti tolimesnes 
ambulatorinių paslaugų teikimo tendencijas. 
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23 pav. Kardiologo konsultacijų teikimas RLKP ASPĮ 2004 ir 2007 m. (paslaugos kodas 1559) 
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24 pav. Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 
Holter kompiuterinė analizė) konsultacijų teikimas  RLKP ASPĮ 2007 m. (paslaugos kodas 2705) 

Šaltinis: SVEIDRA.



 
3. Stacionarinių specializuotų II lygio paslaugų teikimas 2004-2007 m. padidėjo 22 proc. Tačiau  
svarbu pažymėti, kad augimas labiausiai buvo pastebimas ne Vilniuje, o rajonuose esančiose ASPĮ 
(3,4 kartus): VUAL II stacionarinių paslaugų teikimas padidėjo 9 proc., o VULSK sumažėjo 5 
proc. Didelis II lygio stacionarinių paslaugų augimas rajoninėse ASPĮ tikėtinai susijęs su dirbančių 
specialistų skaičiaus padidėjimu. Be to, kaip buvo parodyta ankčiau, didelis ligonių su I00-I99 
diagnoze gydymo poreikis neretai tenkinamas teikiant nekardiologines paslaugas, todėl situacijos 
išaiškinimui būtų naudinga papildoma specialistų, teikiamų tam tikriems pacientams, paslaugų 
struktūros analizė.   
 
4. Sunku tiesiogiai įvertinti, kiek pavyko pasiekti "racionalesnį tretinio lygio paslaugų teikimą“, tačiau 
duomenys apie paslaugų teikimo apimtį VULSK leido daryti išvadą apie padidėjusius III lygio 
paslaugų teikimo pajėgumus: 
 

• Daugiau kaip 30 proc. padidėjo kardiologinės reanimacijos apimtis. Svarbu pažymėti, kad 
lauktinas 39 proc. šių paslaugų augimas 2008 m. tiesiogiai susijęs su mobilių brigadų veikla. 

 
• Kardiologinį stacionarinį gydymą charakterizuoja vidutinės gydymo trukmės mažėjimas. 

Paslaugų teikimo apimties tendencijos nėra akivaizdžios.  
19 lentelė. Stacionarinių paslaugų teikimas VULSK  2005-2008 m. 

    2005 
m. 

2006 
m. 

2007 
m. 

2008 m. 
01-09 
mėn. 

Prognozuojama 
2008 m. 

pacientai 2463 2241 2376 2475 3300 

lovadieniai 4619 4504 4706 5489 7319 Kardiologinės 
reanimacijos 

vid.gyd. 
trukmė 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 

pacientai 4760 4511 4656 3756 5008 

lovadieniai 36638 34231 32203 23080 30773 Kardiologinių skyrių  

vid.gyd. 
trukmė 7,7 7,6 6,9 6,1 6,1 

Diagnostinės 
procedūros 2014 1865 2005 1958 2611 

Radiologinės 
intervencinės procedūros 

kardiologiniams 
ligoniams Gydomosios 

procedūros 1058 1005 1379 1541 2055 
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    2005 
m. 

2006 
m. 

2007 
m. 

2008 m. 
01-09 
mėn. 

Prognozuojama 
2008 m. 

Iš viso 3072 2870 3384 3499 4665 

Šaltinis: VULSK. 
 

• Didėja šiuolaikinių medicinos technologijų taikymo potencialas. Tai rodo radiologinių 
intervencinių procedūrų ir kitų diagnostinių tyrimų teikimo tendencijos. 

 
20 lentelė. Kardiologinių tyrimų atlikimas VULSK 2005-2008 m. 

Tyrimo pavadinimas 
2005 
m. 

2006 
m. 

2007 
m. 

2008 
m.  9 
mėn. 

Prognozuojama 
2008 m. 

12-kos derivacijų EKG (ksga) 3 1 137 96 128 
12-kos derivacijų EKG (psga) 11 3 22 19 25 
12-kos derivacijų EKG (kbga)     26 34 45 
Ekstrakranijinių kraujagyslių spalvinė 
sonografija 329 274 369 241 321 
Koronarografijos aprašymo atvaizdas 6 452 1645 1688 2251 
Koronarografijos protokolas 8 431 1750 1864 2485 

Pirminis ultragarsinis širdies tyrimas 2525 2411 2678 1761 2348 
Šaltinis: VULSK 
 

 
RLKP ASPĮ vadovų apklausos  metu buvo pateikta nemažai pasiūlymų dėl tolimesnio pacientų srautų  
optimizavimo. Sugrupavus pasiūlymus,  pažymėtina, kad: 

• Būtina plėtoti pirminę širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją; 
• Reikalinga didinti dirbančių šeimos gydytojų (ir/arba dalį šeimos gydytojų darbo perduoti  

kvalifikuotoms slaugytojoms) ir kardiologų skaičių; 
• Reikia peržiūrėti gydymo algoritmus ir metodikas, nustatyti aiškius siuntimų pas II ir  

III lygio kardiologus kriterijus ir šių lygių kardiologų kompetencijas (siekiant, kad III lygio  
konsultacijos būtų teikiamos tik pagal II lygio kardiologų siuntimus); 

• Plačiau naudoti šiuolaikines komunikacines ir informacines technologijas ir įdiegti galimybę  
šeimos gydytojams gauti kardiologo konsultaciją internetu ir telefonu; 

• Gerinti šeimos gydytojų kvalifikaciją; 
• Užtikrinti pilną ASPĮ aprūpinimą visiškam ambulatoriniam ištyrimui. 
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2.2.8. Pacientų skaičius, kuriam buvo suteiktos mobiliųjų brigadų paslaugos, ir kaip tai 
prisidėjo prie savalaikės kardiologinės pagalbos suteikimo  

 
Remiantis VULSK projekto vadovų ekspertinės apklausos metu gauta informacija paaiškėjo, kad 
įgyvendinant projektą, buvo įsigyti 4 reanimobiliai (1 – A lygio ir 3 – B lygio įrengimo). Mobilios 
brigados pradėjo veikti nuo 2008 m. sausio 1 d.  
 
Šiuo metu 1 brigada loklizuota Utenoje (Utenos apskrities ligoninėje), 1 – Alytuje (VšĮ Alytaus 
apskrities ligoninėje15) ir 2 brigados – VULSK. 
 
2008 m. lapkričio 25 d. duomenimis, mobilios brigados pervežė 791 pacientą. Taigi, šiems pacientams 
iš atokių rajonų buvo operatyviai suteiktos  III lygio specializuotos stacionarinės paslaugos. 
  
Manoma, kad 2009 m., atlikus 2007-2008 m. mirštamumo analizę, bus galima pastebėti šių brigadų 
veiklos poveikį rytų Lietuvos regiono mirštamumo rodikliams.  
 
Šios pagalbos reikalingumą rodo 2001-2007 m. VLK duomenų apie konsultacinių paslaugų teikimą 
analizė VULSK.  
 

• 2007 m. VULSK suteikė 4 tūkst. 993 šias III lygio paslaugas, gavusi 38 proc. daugiau 
iškvietimų negu 2001 m. 

• Specializuotų kardiologinių konsultacinių paslaugų teikimas pasibaigė 2003 m. 
• Beveik perpus sumažėjo iškvietimų, susijusių su angiochirurgijos paslaugų teikimu. 
• Ženkliai išaugo anesteziologinių-reanimatologinių paslaugų teikimas (ypatingai padidėjo šių 

paslaugų teikimo laikas). 
 

21 lentelė. VULSK konsultacinių paslaugų teikimo pokyčiai 2001-2007 m. 

   2007/2001 
Anesteziologija-
reanimatologija Angiochirurgija 

Dispečerinės 
tarnybos 
darbas  Gauta iškvietimų 1,38 72,50 0,59 

Iškvietimų skaičius 1,38 72,50 0,59 
Konsultuota pacientų  1,16 72,50 0,60 
Atlikta diagnostikos bei 
gydomųjų procedūrų  0,74 0,00 0,50 
Atlikta operacijų 0,78   0,51 K

on
su

lta
nt
ų 

su
te

ik
ta

 p
ag

al
ba

 

Transportuota ligonių 8,41   0,17 
Iš viso 1,49 169,70 0,63 Pagalbos 

teikimo 
laikas, val. 

Vidutiniškai vieno 
iškvietimo metu 1,08 2,34 1,06 

Šaltinis: SVEIDRA. 

                                                   
15 Pakeista brigados lokalizacijos vieta, kai pradžioje buvo planuota šią veiklą vykdyti Druskininkų ligoninėje. 
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2.2.9. Informacinių technologijų (IT) ir informacinių sistemų (IS) įdiegimas, siekiant 
pagerinti teikiamų širdies ir kraujagyslių ligų srities paslaugų kokybę 

 
IT buvo įdiegtos 92 proc. (n=11) tyrime dalyvavusių PASPĮ. 25 paveiksle pateiktas įsigytų ir įdiegtų IT 
ir IS spektras. Dauguma PASPĮ įsigijo skaitmeninius elektrokardiografus, pusė įstaigų įsidiegė 
internetą.  
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25 pav. RLKP dalyvaujančiose PASPĮ-se įdiegtos IT 

Visose tyrime dalyvavusiose ligoninėse buvo įdiegtos IT (26 pav.). Taip pat visur buvo įdiegtas 
internetas bei skaitmeninė kardiologinė įranga. Vienoje ligoninėje papildomai įdiegta ligoninės 
informacinė sistema, apimanti ligoninės priėmimą, konsultacinės poliklinikos registratūrą ir ligoninės 
skyrius. 
 
Abi reabilitacijos įstaigos nurodė, kad jose įgyvendinus RLKP, buvo įdiegtos IT. Tiek VšĮ Valkininkų 
sanatorijoje, tiek ir VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje buvo:  

• Įsigyta programinė įranga EKG Holter‘iams aprašyti; 
• Įsigyti ir pastatyti kompiuteriai su programine įranga registratūroje; 
• Įsigyti ir pastatyti kompiuteriai su programine įranga gydytojų kardiologų kabinetuose;  
• Įsigytas ir įdiegtas medicininis skaitmeninis elektrokardiografas; 
• Įsigytas ir įdiegtas skaitmeninis kardioechoskopas; 
 

Kadangi Abromiškių reabilitacijos ligoninėje jau buvo įdiegtas internetas, tik sanatorija įsivedė 
internetą ir abi įstaigos įdiegė dar kitas papildomas IT.  
 
 



 66 

80

30

80
90 90

100

10

20

70

20
10 10

0

90

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Pr
og

ra
m

in
ė 
įra

ng
a

EK
G

 H
ol

te
r‘i

am
s

ap
ra
šy

ti

Ko
m

pi
ut

er
ia

i s
u

pr
og

ra
m

in
e 
įra

ng
a

re
gi

st
ra

tū
ro

je

Ko
m

pi
ut

er
ia

i s
u

pr
og

ra
m

in
e 
įra

ng
a

gy
dy

to
jų

 k
ar

di
ol

og
ų

ka
bi

ne
tu

os
e

Įd
ie

gt
as

 m
ed

ic
in

in
is

sk
ai

tm
en

in
is

el
ek

tro
ka

rd
io

gr
af

as

Įd
ie

gt
as

sk
ai

tm
en

in
is

ka
rd

io
ec

ho
sk

op
as

In
te

rn
et

as Ki
ta

P
ro

c. Neįsigijo
Įsigijo

 
26 pav. RLKP dalyvaujančiose ligoninėse įdiegtos IT 

 
PASPĮ-se gydytojams yra sudarytos galimybės naudotis įdiegtomis IT (22 lentelė). Greta pagrindinių 
IT taikymo galimybių, 25 proc. PASPĮ išskyrė kitas aplinkybes, pvz., EKG siuntimas į III lygio 
įstaigas. Ligoninėse įdiegtos IT sudarė galimybes medicinos personalui naudotis internetu ir plėsti 
prevencinę veiklą.  
 
22 lentelė. Galimybės naudotis IT RLKP dalyvaujančiose ASPĮ 

Nr. IT naudojimo galimybės PASPĮ Ligoninės Reabilitacijos 
įstaigos 

1. Yra galimybė naudotis 
internetu 

83 100 100 

2. Yra galimybė konsultuotis su 
antrinio lygio kardiologijos 
specialistais 

17 70 - 

3. Yra galimybė konsultuotis su 
tretinio lygio kardiologijos 
specialistais 

17 40 100 

4. Yra galimybė konsultuoti 
kitose ASPĮ dirbančius 
gydytojus kardiologus  

58 40 - 

5. Yra galimybė plėsti 
prevencinę veiklą 

25 90 50 

 
Svarbu paminėti, kad tik 40 proc. ligoninių ir 50 proc. reabilitacijos įstaigų nurodė, jog turimų IT ir IS 
teikiamos galimybės yra pilnai išnaudojamos. 
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2.2.10. Sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalo nuomonė apie įstaigos teikiamų 
kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą 

 
Kardiologines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų apklausoje dalyvavo 13 darbuotojų, iš kurių 69 
proc. buvo moterys, 31 proc. – vyrai. Vidutinis dirbančiųjų amžius yra 45 metai, o vidutinė darbo 
patirtis – 15,5 metai. Dauguma apklaustųjų – 92 proc. buvo gydytojai, 8 proc. – slaugytojos.  
 
Tyrimo metu buvo siekiama ištirti kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ir RLKP 
dalyvaujančių įstaigų medicinos personalo nuomonę apie įstaigose teikiamų kardiologinės sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pokyčius, susijusius su RLKP įgyvendinimu. Darbuotojų 
nuomonę apie įvykusius pokyčius atspindi pokyčių vertinimo rodiklis, kurio balai atspindi sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir darbo sąlygų pagerėjimą: 

• jei rodiklis yra nuo 1-2, pokyčiai vertinami labai blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 2-3, pokyčiai vertinami blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 3-4, pokyčiai vertinami gerai; 
• jei rodiklis yra nuo 4-5, pokyčiai vertinami labai gerai. 

 
27 paveiksle pateiktas kardiologines paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų 
vertinimas apie įstaigoje įvykusius pokyčius, susijusius su RLKP įgyvendinimu. Dauguma įvykusių 
pokyčių įstaigoje yra vertinami labai gerai – bendras pokyčių vertinimo rodiklis yra 4,34.  
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27 pav. Darbuotojų pokyčių vertinimo rodiklis kardiologines paslaugas teikiančiose ASPĮ, gavusiose ES SF 

paramą RLKP 

 

Darbuotojų nuomone, mažiausiai pasikeitė pacientų siuntimų kardiologinei pagalbai gauti tikslumas ir 
pagrįstumas – pokyčių rodiklis yra 3,73 bei sveikatos priežiūros įstaigos išorinė aplinka ir pritaikymas 
neįgaliesiems (išsamus teiginių sąrašas pateiktas 22 lentelėje). Medicinos personalas palankiausiai 
įvertino pokyčius IT srityje - pokyčių rodiklis yra 4,77 bei paslaugų kokybės pagerėjimą įsigijus 
medicininę įrangą - pokyčių rodiklis taip pat yra 4,77. 
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22 lentelė. Pokyčių vertinimo teiginiai darbuotojams kardiologines paslaugas teikiančiose ASPĮ 

Nr. Teiginys Pokyčių vertinimo 
rodiklis ( x ) 

1. Pacientų galimybės gauti stacionarines paslaugas 4,08 
2. Pacientų siuntimų tikslumas ir pagrįstumas 3,73 
3. Laikas, kurį tenka pacientui laukti iki stacionarinių kardiologinių 

paslaugų suteikimo 
4,17 

4. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigoje  4,77 
5. Gydytojų kardiologų ir kito medicinos personalo galimybės naudotis 

internetu savo profesinės kvalifikacijos kėlimui 
4,58 

6. Patalpos, skirtos teikti gydytojų kardiologų paslaugas pacientams  4,33 
7. Sveikatos priežiūros įstaigos išorinė aplinka ir pritaikymas 

neįgaliesiems  
3,92 

8. Gydytojų kardiologų ir kito medicinos personalo fizinės darbo 
sąlygos  

4,08 

9. Gydytojų kardiologų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 
įsigijus medicininę įrangą  

4,77 

10. Gydytojų kardiologų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas įsigijus medicininę įrangą  

4,46 

11. Kaip bendrai vertinate darbo sąlygų pagerėjimą įgyvendinus 
sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo projektą, finansuotą iš 
ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 veiklas?  

4,46 

12. Kaip bendrai vertinate sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
pagerėjimą įstaigoje įgyvendinus sveikatos priežiūros įstaigų 
modernizavimo projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų lėšų 
pagal BPD 1.4 veiklas? 

4,69 

13. Kaip bendrai vertinate sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo pagerėjimą įstaigoje įgyvendinus sveikatos priežiūros 
įstaigų modernizavimo projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų 
lėšų pagal BPD 1.4 veiklas? 

4,38 
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2.2.11. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nuomonė apie įstaigos teikiamų kardiologinės 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo bei darbo sąlygų pagerėjimą 

 
28 paveiksle pateiktas PASPĮ, 29 paveiksle – ligoninių, o 30 paveiksle – reabilitacijos įstaigų pokyčių 
vertinimo rodiklis, o 23 lentelėje pristatyti teiginiai, atspindintys pokyčius PASPĮ, susijusius su ES SF 
paramos gavimu ir įstaigos infrastruktūros modernizavimu įgyvendinus RLKP. Pokyčių rodiklio 
vertinimas balais atspindi: 

• jei rodiklis yra < 1, pokyčiai vertinami labai blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 1-2, pokyčiai vertinami blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 2-3, pokyčiai vertinami patenkinamai; 
• jei rodiklis yra nuo 3-4, pokyčiai vertinami gerai; 
• jei rodiklis yra nuo 4-5, pokyčiai vertinami labai gerai; 
• jei rodiklis yra nuo 5-6 pokyčiai vertinami puikiai. 
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28 pav. Pokyčių vertinimo rodiklis PASPĮ, gavusiose ES SF paramą RLKP 

 
Kaip matyti 29 paveiksle, dauguma pokyčių, įvykusių PASPĮ įgyvendinus RLKP, yra vertinami labai 
gerai (pokyčių rodiklis daugiau negu 4 balai), tuo tarpu prasčiausiai vertinamas laikas, kurį pacientui 
tenka laukti nuo užsiregistravimo gydytojo kardiologo konsultacijai iki jos gavimo (T3), rodiklio balas 
yra 2,91 (vertinama patenkinamai).  
 
23 lentelė. Pokyčių vertinimo teiginiai kardiologines paslaugas teikiančiose PASPĮ 

Nr. Teiginys PASPĮ 
1. Pacientų galimybės užsiregistruoti pas gydytoją kardiologą telefonu (ar lengva prisiskambinti, ar žmonėms 

patogu registruotis telefonu) 
3,73 

2. Pacientų galimybės užsiregistruoti internetu  4,27 
3. Laikas, kurį tenka pacientui laukti nuo užsiregistravimo gydytojo kardiologo konsultacijai iki konsultacijos 

gavimo 
2,91 

4. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigoje  4,17 
5. Gydytojų kardiologų ir kito medicinos personalo galimybės naudotis internetu savo profesinės 

kvalifikacijos kėlimui 
4,20 

6. Patalpos, skirtos širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis sergančių pacientų kardiologinės pagalbos teikimui  4,36 
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Nr. Teiginys PASPĮ 
7. Sveikatos priežiūros įstaigos išorinė aplinka ir pritaikymas neįgaliesiems 3,50 
8. Gydytojų fizinės darbo sąlygos  4,17 
9. Gydytojo kardiologo teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė įsigijus medicininę įrangą 4,25 
10. Gydytojų kardiologų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas įsigijus naują medicininę įrangą 3,75 
11. Kaip bendrai vertinate darbo sąlygų pagerėjimą įgyvendinus Rytų Lietuvos kardiologijos projektą, 

finansuotą iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 veiklas?  
4,42 

12. Kaip bendrai vertinate kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pagerėjimą įstaigoje 
įgyvendinus Rytų Lietuvos kardiologijos projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 
veiklas? 

4,25 

13. Kaip bendrai vertinate kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo pagerėjimą įstaigoje 
įgyvendinus Rytų Lietuvos kardiologijos projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 
veiklas? 

4,09 

 
Ligoninėse ir reabilitacijos įstaigose įvykę pokyčiai, kurie susiję su RLKP įgyvendinimu jose, buvo 
vertinami apskaičiavus pokyčių rodiklį. Šis rodiklis yra vertinamas balais ir atspindi situacijos 
(paslaugų kokybės, prieinamumo ir darbo sąlygų) pasikeitimą ASPĮ: 

• jei rodiklis yra nuo 1-2, pokyčiai vertinami labai blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 2-3, pokyčiai vertinami blogai; 
• jei rodiklis yra 3, pokyčių neįvyko; 
• jei rodiklis yra nuo 3-4, pokyčiai vertinami gerai; 
• jei rodiklis yra nuo 4-5, pokyčiai vertinami labai gerai. 

 
Situacijos pokyčius ligoninėse ir reabilitacijos įstaigose, įgyvendinus RLKP, atspindintys teiginiai 
pateikti 29 lentelėje. 
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29 pav. Pokyčių vertinimo rodiklis ligoninėse, gavusiose ES SF paramą RLKP 
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30 pav. Pokyčių vertinimo rodiklis reabilitacijos įstaigose, gavusiose ES SF paramą RLKP 

 
 
24 lentelė. Pokyčių vertinimo teiginiai kardiologines paslaugas teikiančiose ligoninėse 

Nr. Teiginys Ligoninės Reabilitacijos 
įstaigos 

1. Pacientų galimybės užsiregistruoti pas gydytoją kardiologą telefonu (ar lengva 
prisiskambinti, ar žmonėms patogu registruotis telefonu) 

4,10 3,0 

2. Pacientų galimybės užsiregistruoti internetu  3,25 3,0 
3. Laikas, kurį tenka pacientui laukti nuo užsiregistravimo gydytojo kardiologo 

konsultacijai iki konsultacijos gavimo 
4,10 4,0 

4. Laikas, kurį tenka pacientui laukti, kad gautų stacionarinę kardiologinę pagalbą   4,11 4,0 
5. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigoje  4,50 4,5 
6. Gydytojų kardiologų ir kito medicinos personalo galimybės naudotis internetu savo 

profesinės kvalifikacijos kėlimui 
4,80 4,5 

7. Patalpos, skirtos teikti ambulatorines kardiologines paslaugas  4,70 4 
8. Patalpos, skirtos teikti stacionarines kardiologines paslaugas  3,89 4 
9. Sveikatos priežiūros įstaigos išorinė aplinka ir pritaikymas neįgaliesiems  4,0 3 
10. Gydytojų kardiologų fizinės darbo sąlygos  4,67 4,5 
11. Gydytojų kardiologų teikiamų kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 

įsigijus  medicininę įrangą  
4,90 5 

12. Gydytojų kardiologų teikiamų kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas įsigijus medicininę įrangą 

4,60 4,5 

13. Kaip bendrai vertinate darbo sąlygų pagerėjimą įgyvendinus Rytų Lietuvos 
kardiologijos projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 
veiklas?  

4,50 5 

14. Kaip bendrai vertinate kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
pagerėjimą įstaigoje, įgyvendinus Rytų Lietuvos kardiologijos projektą, finansuotą iš 
ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 veiklas? 

4,80 5 

15. Kaip bendrai vertinate kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 
pagerėjimą įstaigoje įgyvendinus Rytų Lietuvos kardiologijos projektą, finansuotą iš 
ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 veiklas? 

4,50 4,5 
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91 proc. tyrime dalyvavusių PASPĮ nurodė, kad įgyvendinus RLKP, kardiologinių sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybė pagerėjo. PASPĮ vadovų vertinimu, kardiologinių sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybei pozityvios įtakos turėjo šie veiksniai: 

• aktyviai vykdoma prevencinė širdies kraujagyslių susirgimų programa; 
• EKG tiesiogiai iš procedūrų kabineto perduodamos į šeimos gydytojų kabinetus. Gydytojai iš kabineto 

turi galimybę užregistruoti gydytojo kardiologo konsultacijai. 
• atliekamos kokybiškos EKG; 
• pacientus konsultacijai galima užregistruoti internetu; 
• II lygyje pradėjo dirbti gydytojas kardiologas, kuris turi galimybę tirti kardiologinius ligonius 

echoskopu ir veloergometru, konsultuoti gydymo klausimais. 
 
Visos tyrime dalyvavusios ligoninės nurodė, jog įgyvendinus RLKP pagerėjo teikiamų kardiologinių 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. 90 proc. ligoninių vadovų išreiškė nuomonę, kad, įgyvendinus 
RLKP, pagerėjo ir paslaugų prieinamumas.  
 
Abi reabilitacijos įstaigos nurodė, kad šiose ASPĮ pagerėjo ir paslaugų kokybė ir prieinamumas.  
 
67 proc. tyrime dalyvavusių PASPĮ nurodė, kad, įgyvendinus RLKP, kardiologinių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas pagerėjo. PASPĮ vadovų nuomone, paslaugų prieinamumo pokyčiams 
didžiausios įtakos turėjo šie veiksniai: 

• įrengtas papildomas šeimos gydytojo kabinetas, gautas 12 kanalų EKG aparatas. Tačiau trūksta šeimos 
gydytojų; 

• įstaigoje papildomai įvestas gydytojo kardiologo etatas; 
• galima kardiologinius ligonius konsultacijoms į kitus lygius registruoti internetu, galima siųsti EKG į 

tretinį lygį konsultacijai; 
• išsiplėtė pacientui atliekamų tyrimų apimtys (tiek gydant, tiek profilaktiškai tikrinant). 
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III. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (ŠEIMOS GYDYTOJŲ) 
PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO POKYČIŲ ES STRUKTŪRINĘ 

PARAMĄ GAVUSIUOSE REGIONUOSE VERTINIMAS 
 

3.1. Gyventojų (pacientų) nuomonė dėl pirminės sveikatos priežiūros (šeimos 
gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimo (šeimos gydytojų paslaugų 

infrastruktūros plėtros ir modernizavimo projektų įgyvendinimo teritorijoje) 
 
 
Tyrime dalyvavo 1001 respondentas, iš kurių – 307 asmenys arba 30,6 proc. gyveno kaime. 
 
Pagrindinė ES SF paramos pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje tikslinė grupė yra 7-iose Lietuvos 
apskrityse gyvenantys kaimo gyventojai. Šiose apskrityse gyveno per 70 proc. visų Lietuvoje 
gyvenančių kaimo gyventojų, todėl reprezentatyvios apklausos metu gauti kaimo gyventojų vertinimai 
iš principo atitinka ES SF paramą gavusiose apskrityse gyvenančių kaimo gyventojų nuomonę.   

 
Prisirašymas prie šeimos gydytojo 

 
Kaip matyti 31 paveiksle, absoliuti dauguma tiek kaimo, tiek miesto gyventojų prie savo dabartinio 
šeimos gydytojo yra prisirašę jau daugiau negu prieš 5 metus – 57,9 proc. (n=177) kaimo gyventojų ir 
60,8 proc. (n=422) miesto gyventojų. Apie 1/10 kaimo gyventojų prie dabartinio savo šeimos gydytojo 
prisirašė prieš 1-2 metus.  
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31 pav. Prirašymas prie dabartinio šeimos gydytojo 
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Lankymasis pas šeimos gydytoją 

 

Dauguma tiek kaimo (63,7 proc., n=195), tiek miesto (67,8 proc., n=471) gyventojų paskutinį kartą pas 
šeimos gydytoją lankėsi mažiau negu prieš 12 mėnesių, o apie 1/5 lankėsi daugiau negu prieš 12 
mėnesių (32 paveikslas). 7,2 proc. kaimo (n=22) ir 6,8 proc. (n=47) miesto gyventojų nurodė, jog 
nesilanko pas savo šeimos gydytoją.  
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32 pav. Lankymasis pas dabartinį šeimos gydytoją 

Šeimos gydytojo kvietimas į namus 

13,4 proc. (n=41) kaimo gyventojų ir 16,7 proc. (n=116) miesto gyventojų nurodė, kad mažiau negu 
prieš 12 mėnesių jie kvietė savo šeimos gydytoją į namus sau arba savo šeimos nariams. 12,1 proc. 
(n=37) kaime ir 20,3 proc. (n=141) mieste gyvenančių Lietuvos gyventojų kvietė šeimos gydytoją į 
namus daugiau negu prieš vienerius metus (33 paveikslas).  
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33 pav. Šeimos gydytojo kvietimas į namus 
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Daugiau negu pusė respondentų abiejose tiriamųjų grupėse šeimos gydytojo į namus sau arba savo 
šeimos nariams nekvietė. Statistiškai reikšmingas skirtumas gautas tarp kaimo ir miesto gyventojų, 
liudijantis, kad kaimo gyventojai dažniau nekvietė šeimos gydytojo į namus, palyginus su miesto 
gyventojais. Bene vienoda kaimo ir miesto gyventojų dalis – apie 1/10 nurodė, jog neprisimena, kada 
paskutinį kartą kvietė šeimos gydytoją į namus.  
 
34 paveiksle pateiktas respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jie sulaukė savo šeimos gydytojo 
namuose, kai jis buvo iškviestas.  
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34 pav. Šeimos gydytojo apsilankymas paciento namuose 

 
90,6 proc. (n=96) kaimo gyventojų ir 89 proc. (n=276) miesto gyventojų nurodė, kad šeimos gydytojas, 
kai pacientas jį kvietė paskutinį kartą į namus, atvyko pagal iškvietimą.  
 
Visgi apie 1/10 tiek kaimo, tiek miesto gyventojų nurodė, kad šeimos gydytojas neatvyko pas 
pacientą į namus. 
 

Šeimos gydytojo konsultacijos poreikis 

 
Tyrimo duomenimis, 11,8 proc. (n=36) kaimo gyventojų ir 14,4 proc. (n=116) miesto gyventojų 
nurodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių jiems reikėjo pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, tačiau 
pacientas to nepadarė (35 paveikslas).  
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35 pav. Šeimos gydytojo konsultacijos poreikis 

 
Kaip pagrindinę priežastį, dėl ko nepasikonsultavo su savo šeimos gydytoju, nors jiems ši konsultacija 
buvo reikalinga, pacientai nurodė ilgą laukimo laiką.  Norint patekti pas šeimos gydytoją tenka laukti – 
atitinkamai 38,9 proc. (n=14) kaimo gyventojų ir 46,9 proc. (n=46) miesto gyventojų. 36 paveiksle 
pateiktos priežastys, dėl kurių pacientai nesikonsultavo su savo šeimos gydytoju, kai buvo poreikis.   
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36 pav. Pagrindinės priežastys, dėl ko pacientai nesikonsultavo su savo šeimos gydytoju 

 

 
22,2 proc. (n=8) kaimo gyventojų ir 18,4 proc. (n=18) miesto gyventojų nesikonsultavo su savo šeimos 
gydytoju, nors reikėjo, todėl, kad sunku užsiregistruoti pas gydytoją. Net 22,2 proc. (n=8) kaimo 
gyventojų teigė, kad nesikonsultavo su šeimos gydytoju dėl per didelio atstumo arba su tuo susijusių 
transporto išlaidų, norint patekti į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą. Ši priežastis buvo visai 
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nereikšminga tarp miesto gyventojų (2 proc., n=2). Tuo tarpu 24,5 proc. (n=24) miesto gyventojų 
nesikreipė pas šeimos gydytoją todėl, kad apskritai neturi laiko dėl darbinio užimtumo, vaikų priežiūros 
ir panašių priežasčių. Laiko stoką kaip kliūtį apsilankyti pas šeimos gydytoją nurodė 13,9 proc. (n=5) 
kaimo gyventojų. Mokėjimas už paslaugą buvo paminėtas tarp kliūčių, tačiau itin nedidelė respondentų 
dalis nurodė ją kaip reikšmingą priežastį.  
 
Kaip kitos priežastys, kurias nurodė 4,1 proc. (n=4) miesto gyventojų buvo paminėtos: 

• Anksčiau kreipėsi dėl to paties nusiskundimo, tačiau paskirtas gydymas buvo neefektyvus; 
• Nepasitikėjimas šeimos gydytojais; 
• Dėl žemos paslaugos kokybės; 
• Pagalvojo, kad ligos požymiai praeis savaime. 

 

Šeimos gydytojo paslaugų ir aplinkos pasikeitimasASPĮ, gavus ES SF paramą 

Vertinant Lietuvos gyventojų – pacientų požiūrį į šeimos gydytojo paslaugų kokybės ir prieinamumo 
pokyčius gavus ES SF paramą, buvo vertinamas kompleksinis paslaugų kokybės ir prieinamumo 
kriterijus, kurį atspindi 21 teiginys, sudarantis tris vertinimo skales.  
 
25 lentelė. Šeimos gydytojo paslaugų vertinimo teiginiai 

TEIGINIO NR. TEIGINYS 
T1 

 
Mano šeimos gydytojas įsigijo naujos šiuolaikinės medicininės aparatūros 

T2 
 

Mano šeimos gydytojo kabinetas buvo suremontuotas 

T3 Visoje mano šeimos gydytojo įstaigoje buvo atliktas remontas, pastatyti nauji 
baldai 

T4 
 

Mano šeimos gydytojo įstaiga įsigijo naują automobilį 

T5 Mano šeimos gydytojas dažniau gali atvykti pagal iškvietimą į namus, nes turi 
naują jam skirtą automobilį 

T6 
 

Mano šeimos gydytojo įstaiga įsigijo naujų kompiuterių 

T7 Mano šeimos gydytojo įstaigoje darbas yra daugiau kompiuterizuotas (pvz. 
registracija) 

T8 Pastaraisiais metais tapo lengviau prisiskambinti į registratūrą ir užsiregistruoti 
pas šeimos gydytoją 

T9 Pastaraisiais metais šeimos gydytojo darbo laikas tapo patogesnis (dirba 
kiekvieną dieną, darbo valandos ilgesnės) 

T10 
 

Pastaraisiais metais, norint patekti pas šeimos gydytoją, reikia laukti trumpiau 

T11 Pastaraisiais metais galiu atlikti daugiau tyrimų savo šeimos gydytojo įstaigoje, 
kurioje esu prisiregistravęs 

T12 Prie mano šeimos gydytojo kabineto yra pateikta nemokamos informacijos kaip 
stiprinti sveikatą ir apsisaugoti nuo ligų 

T13 Šeimos gydytojas atidžiai išklauso mano nusiskundimus ir rūpestingai mane 
ištiria 

T14 Šeimos gydytojas esant reikalui visuomet išrašo siuntimą pas gydytojus 
specialistus 

T15 Šeimos gydytojas atvyksta į namus pagal iškvietimą 



 78 

TEIGINIO NR. TEIGINYS 
 

T16 Šeimos gydytojas suprantamai paaiškina mano ligos diagnozę ir gydymo būdus, 
turiu galimybę užduoti klausimus ir į juos gaunu atsakymus 

T17 Šeimos gydytojo įstaigoje slaugytojos ir kitas medicininis personalas  yra linkęs 
man padėti 

T18 
 

Šeimos gydytojas, esant reikalui, visuomet skiria siuntimą tyrimui 

T19 
 

Šeimos gydytojas parenka tinkamiausią gydymo metodą, vaistus 

T20 
 

Šeimos gydytojas nežino apie mano sveikatą daugelio dalykų 

T21 Aš esu patenkintas savo šeimos gydytojo teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis 

 
Tyrime buvo vertinamas teiginių vidurkis: jei rodiklis yra nuo 1 iki 2, paslaugų kokybė ir 
prieinamumas yra vertinami labai blogai, jei nuo 2-3 – blogai, jei nuo 3-4 – gerai, jei nuo 4-5, paslaugų 
kokybė vertinama kaip labai gera. Detalus rodiklių vertinimas yra pateikiamas 37 paveiksle.  
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37 pav. Šeimos gydytojų paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimas 

 
26 lentelėje detalizuojamas įvertintų teiginių sąrašas, o 27 lentelėje yra pateikiami teiginių vertinimo 
vidurkiai, jų pasikliautiniai intervalai skirtingose respondentų grupėse pagal gyvenamąją vietą.  
 
26 lentelė. Šeimos gydytojų paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimas 

Teiginio 
Nr. 

Gyvenamoji 
vieta N Vidurkis 95% PI 

Kaimas 306 3,00 [2,90-3,11] 
Miestas 695 2,85 [2,79-2,92[ 

T1 

Lietuva  1.001 2,90 [2,85-2,95] 
T2 Kaimas 306 3,42 [3,31-3,54] 
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Teiginio 
Nr. 

Gyvenamoji 
vieta N Vidurkis 95% PI 

Miestas 695 3,05 [2,97-3,13] 
Lietuva 1.001 3,16 [3,10-3,23] 
Kaimas 306 3,37 [3,25-3,48] 
Miestas 695 2,97 [2,89-3,04] 

T3 

Lietuva 1.001 3,09 [3,03-3,15] 
Kaimas 306 2,96 [2,86-3,06] 
Miestas 695 2,81 [2,76-2,87] 

T4 

Lietuva 1.001 2,86 [2,81-2,91] 
Kaimas 306 2,95 [2,86-3,04] 
Miestas 695 2,73 [2,67-2,78] 

T5 

Lietuva 1.001 2,79 [2,75-2,84] 
Kaimas 306 3,07 [2,98-3,16] 
Miestas 695 3,05 [2,99-3,12] 

T6 

Lietuva 1.001 3,06 [3,01-3,11] 
Kaimas 306 3,08 [2,97-3,20] 
Miestas 695 3,22 [3,15-3,29] 

T7 

Lietuva 1.001 3,18 [3,12-3,24] 
Kaimas 306 3,14 [3,02-3,27] 
Miestas 695 3,13 [3,05-3,21] 

T8 

Lietuva 1.001 3,13 [3,07-3,20] 
Kaimas 306 2,92 [2,80-3,05] 
Miestas 695 2,97 [2,89-3,05] 

T9 

Lietuva 1.001 2,96 [2,89-3,02] 
Kaimas 306 2,90 [2,78-3,02] 
Miestas 695 2,77 [2,69-2,85] 

T10 

Lietuva 1.001 2,81 [2,74-2,88] 
Kaimas 306 3,19 [3,08-3,31] 
Miestas 695 3,17 [3,10-3,25] 

T11 

Lietuva 1.001 3,18 [3,11-3,24] 
Kaimas 306 3,33 [3,22-3,44] 
Miestas 695 3,43 [3,36-3,51] 

T12 

Lietuva 1.001 3,40 [3,34-3,47] 
Kaimas 306 3,90 [3,81-3,98] 
Miestas 695 3,82 [3,75-3,88] 

T13 

Lietuva 1.001 3,84 [3,79-3,89] 
Kaimas 306 3,90 [3,81-3,99] 
Miestas 695 3,96 [3,90-4,01] 

T14 

Lietuva 1.001 3,94 [3,89-3,99] 
Kaimas 306 3,40 [3,29-3,50] 
Miestas 695 3,58 [3,51-3,64] 

T15 

Lietuva 1.001 3,52 [3,47-3,58] 
Kaimas 306 3,81 
Miestas 695 3,83 

[3,72-3,91] 
[3,76-3,89] 

T16 

Lietuva 1.001 3,82 [3,77-3,88] 
Kaimas 306 3,75 [3,65-3,85] 
Miestas 695 3,80 [3,73-3,86] 

T17 

Lietuva 1.001 3,78 [3,73-3,83] 
Kaimas 306 3,90 [3,81-3,98] T18 
Miestas 695 3,93 [3,87-3,98] 
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Teiginio 
Nr. 

Gyvenamoji 
vieta N Vidurkis 95% PI 

Lietuva 1.001 3,92 [3,87-3,97] 
Kaimas 306 3,68 [3,58-3,78] 
Miestas 695 3,70 [3,64-3,76] 

T19 

Lietuva 1.001 3,70 [3,64-3,75] 
Kaimas 306 3,06 [2,94-3,17] 
Miestas 695 3,27 [3,19-3,35] 

T20 

Lietuva 1.001 3,20 [3,14-3,27] 
Kaimas 306 3,80 [3,69-3,90] 
Miestas 695 3,79 [3,72-3,86] 

T21 

Lietuva 1.001 3,79 [3,73-3,85] 
 
Kaip matyti 38 ir 39 paveiksluose, mūsų tikslinės grupės respondentai – kaimo gyventojai statistiškai 
reikšmingu skirtumu geriau vertino šeimos gydytojo kabinete atliktus remonto ir įrengimo darbus, kas 
liudija apie objektyvų fizinių darbo sąlygų pasikeitimą tose vietovėse, kur buvo investuota į šeimos 
gydytojų infrastruktūros modernizavimą. 
 

 
38 pav. Remontas šeimos gydytojo kabinete 
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39 pav. Visoje šeimos gydytojo įstaigoje atliktas remontas, pastatyti nauji baldai 

 

Itin reikšmingas rodiklis, atspindintis gyventojų vertinimą, jog ES SF investicijos į šeimos gydytojų 
infrastruktūros modernizavimą ir paslaugų prieinamumo didinimą pasiekė tikslą, yra pateiktas 40 
paveiksle. Kaimo gyventojai statistiškai reikšmingu skirtumu dažniau nurodė, kad jų šeimos gydytojo  
galimybės dažniau gali atvykti pagal iškvietimą į namus, būtent dėl to, nes įsigijo naują jam skirtą 
automobilį, išaugo.  
 



 82 

 
40 pav. Šeimos gydytojas dažniau gali atvykti pagal iškvietimą į namus, nes turi naują jam skirtą automobilį 

41 paveiksle pateiktas įvertinimas, kad mieste šeimos gydytojas dažniau pagal iškvietimą atvyksta pas 
pacientą į namus negu kaime. 

 
41 pav. Šeimos gydytojas atvyksta į namus pagal iškvietimą 
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Kaip matyti 42 paveiksle, mieste gyvenantys pacientai nurodė, jog jų šeimos gydytojas apie paciento 
sveikatą žino daugiau negu kaimo vietovėje paslaugas teikiantys šeimos gydytojai.  
 

 
42 pav. Šeimos gydytojas apie mano sveikatą žino daugelį dalykų 

 

Išanalizavus Lietuvos, tarp jų ir kaimo gyventojų, – mūsų projekto tikslinės grupės požiūrį į šeimos 
gydytojo paslaugų kokybę ir prieinamumą, paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingas skirtumas buvo 
gautas vertinant pagrindinius pirminės sveikatos priežiūros modernizavimo aspektus. Tikslinės grupės 
pacientai palankiau vertino suremontuotas patalpas šeimos gydytojo institucijoje, šeimos gydytojas, 
įsigijęs automobilį, gali dažniau atvykti pas pacientus į namus. 
 
Tai liudija, kad svarbiausios investicijos sudarė realias sąlygas paslaugų kokybės ir prieinamumo 
gerinimui.  
 
Šeimos gydytojo paslaugų kokybės vertinimą atspindi 43 paveiksle atskleistas požiūrio į paslaugų 
kokybę vidurkis tiriamųjų grupėse pagal gyvenamąją vietą. Tai, kad statistiškai reikšmingo skirtumo 
tarp kaime ir mieste teikiamų šeimos gydytojo paslaugų nėra, liudija apie pakankamai tolygų paslaugų 
kokybės lygį. Diferenciacijos nebuvimas yra sveikatos priežiūros sistemos teisumo/teisingumo (angl. – 
equity) įrodymas. Analogiškas vertinimas taikytinas ir šeimos gydytojo paslaugų prieinamumui (44 
paveikslas) – vienodas paslaugų prieinamumas tiek kaime, tiek mieste atspindi subalansuotos pirminės 
sveikatos priežiūros sistemos išvystymą. 
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43 pav. Lietuvos gyventojų požiūrio vidurkis į šeimos gydytojo paslaugų kokybę 

 
 

 
 

44 pav. Lietuvos gyventojų požiūrio vidurkis į šeimos gydytojo paslaugų prieinamumą 
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Kaip matyti 45 paveiksle, kaime dirbančių šeimos gydytojų darbo sąlygos pagerėjo daugiau negu 
miestuose – gautas statistiškai reikšmingas skirtumas liudija gyventojų vertinimą, kad ES SF 
investicijos panaudotos tikslingai ir taikliai pasiekė tikslinės grupės gyventojus, pagerino paslaugų 
kokybę, prieinamumą ir užtikrino tinkamas darbo sąlygas. 
 
 

.  
45 pav. Lietuvos gyventojų požiūrio vidurkis į šeimos gydytojo darbo sąlygų pagerėjimą 

 
Gyventojų požiūrio (kaip nuostatų) į šeimos gydytojų darbosąlygų pagerėjimą, gydytojo paslaugų 
kokybę ir prieinamumą vidurkiai skirtingose tiriamųjų grupėse pagal gyvenamąją vietą yra pateikti 27 
lentelėje, o koncentruotas požiūrių palyginimas pateiktas 46 paveiksle. 
 
27 lentelė. Požiūrio į šeimos gydytojo paslaugų kokybę, prieinamumą ir darbo sąlygas vidurkiai skirtingose 
tiriamųjų grupėse pagal gyvenamąją vietą 

 N Vidurkis 95% PI 
Kaimas 306 3,82 [3,74-3,90] 
Miestas 695 3,83 [3,78-3,88] 

Šeimos gydytojo 
paslaugų kokybės 
vidurkis Lietuva 1.001 3,83 [3,79-3,87] 

Kaimas 306 3,04 [2,94-3,14] 
Miestas 695 3,01 [2,95-3,07] 

Šeimos gydytojo 
paslaugų 
prieinamumo 
vidurkis 

Lietuva 1.001 3,02 [2,97-3,07] 

Kaimas 306 3,00 [2,93-3,07] 
Miestas 695 2,86 [2,82-2,90] 

Šeimos gydytojo 
darbo sąlygų 
pagerėjimas Lietuva 1.001 2,90 [2,87-2,94] 
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46 pav. Lietuvos gyventojų požiūris į šeimos gydytojo paslaugų kokybę ir prieinamumą 

 
Pacientų nuomonė apie paslaugų teikimo kokybę 

 
Atliekant šį vertinimą buvo papildomaiatliktas kokybinis tyrimas, kurio metu buvo siekiama sužinoti 
pacientų nuomonę apie PASPĮ teikiamų  sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.  
 
Į klausimą, ar jie yra patenkinti pirminiame lygyje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, 
dauguma pacientų atsakė teigiamai – įprasti atsakymai „viskas gerai“, „normaliai“, „pretenzijų 
neturiu“. Dažniausias nusiskundimas, kurį teko išgirsti, yra per trumpa vizito pas gydytoją trukmė – 
pacientui skiriama vidutiniškai 10-15 minučių. Tiek laiko nepakanka aptarti visų rūpimų problemų, o ir 
pats bendravimas su gydytoju yra nekokybiškas: per tą patį laiką tenka pildyti paciento medicininius 
dokumentus, išrašyti receptus vaistams ar siuntimus pas kitus gydytojus, cituojant vieną pacientą 
„kartais gydytojas net neturi kada į mane pažvelgti, vis rašo ir rašo“. Jei didesnių nusiskundimų 
sveikata pacientai neturi, jiems nepatogu klausinėti ką nors daugiau apie sveikatos prevenciją ar kitus 
rūpimus klausimus, o ir gydytojai nesiima iniciatyvos ką nors papildomai pasakoti ar informuoti, nes už 
durų laukia būrys kitų pacientų. 
 
Antras dalykas, kuris netenkina pacientų, - patekimas pas gydytojus. Nors ir yra registravimosi pas 
gydytojus sistema, visgi išlikusios „gyvos eilės“. Kartais laukimas nuo oficialiai paskirto laiko 
prasitęsia iki 1,5 -2 val. Tiesa, rajonuose gyvenantiems žmonėms tas laukimas yra savaime 
suprantamas, tarsi kitaip ir negalėtų būti: 

Apklausėjas: „O ką manote apie eiles prie gydytojų kabineto?“ 
Pacientas: „O ką eilės? – Nieko... Juk ir parduotuvėje eilės, ir pas notarą, ir kitur... Tai juk 

normalu. Gydytojai juk neguminiai. Jeigu visi vienu metu susergam, tai ir reikia palaukti... Būna, kad 
reikia ir be eilės praleisti, kai labai rimtas ligonis, bet juk gydytojai labiau mato, kam skubi pagalba 
reikalingesnė“. 
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Tuo tarpu poliklinikose, aptarnaujančiose viso rajono pacientus, eilės vertinamos labai neigiamai. 
Pensinio amžiaus vyras sakė: „Nesuprantu, kam ta registravimosi sistema reikalinga, nes vis tiek 
poliklinikoje reikia tiek ilgai laukti. Lyg mes kitų įsipareigojimų neturėtume. Ar jie galvoja, kad mums 
[pensininkams] tai įdomiausia laisvalaikio praleidimo forma? Turiu ką veikti ir kitur. Man reikia tik 
išrašyti kompensuojamus vaistus, jau du metai niekas nesikeičia: nei dozė, nei pavadinimas. Ir kas 
mėnesį turiu gaišti po pusdienį 
 
Daugiau šeimos gydytojų ir specialistų turinčiose poliklinikose susiduriama ir su nekokybišku 
registratūros darbu. Kažkur pasimeta pacientų kortelės: Užsiregistravau prieš tris dienas, ateinu pas 
gydytoją, sako, – nėra kortelės. Paprašiau dar kartą nueiti paieškoti – sakė, gal vėliau, dabar daug 
pacientų. Taip ir nerado... Tai turėjau vėl viską pasakoti... Aš tai juk tos kortelės nepasiėmiau, kur ji 
galėjo dingti?“. Kitas retai besilankantis pacientas papasakojo situaciją, kai gydytojui buvo atnešta ne 
jo, Vytauto, o pusbrolio Valento kortelė – ir gydytojas, net nesigilinęs, ėmė ją pildyti, išrašinėti vaistus, 
klausinėti apie ligas, kuriomis niekad nesirgęs. 
 
Bendrai palankus pirminių medicininių paslaugų teikimo įvertinimas gali atsirasti dėl to, kad lyginama 
su paslaugomis aukštesnio lygio specialistų grandyje, kuris dažniau yra neigiamas. Norint patekti pas 
specialistus, susiduriama su sunkumais registruojantis: „Pas savo poliklinikos kardiologą 
užsiregistruoti galima, bet, jei nori pas geresnį į konsultacinę polikliniką, – tai prisiskambinti visiškai 
neįmanoma, telefonas tikriausiai ten niekada nepadedamas, nes ir vakare skambinant visada užimtą 
rodo“. O ir užsiregistravus reikia ilgai laukti (pas reumatologą, endokrinologą – 4 mėn., kardiologą – 2-
3 mėn.), o nuvykus ten ne iš karto pavyksta nustatyti diagnozę, atliekami papildomi tyrimai, po kurių 
vėl tenka registruotis į eilę. Be to, pacientai neslepia, kad tikėdamiesi geresnio aptarnavimo papildomai 
„atsidėkoja“ specialistams, nes jei neatsidėkoja, požiūris į pacientą yra atmestinis.  
 
Paprašyti palyginti dabar gaunamas medicinines paslaugas su anksčiau (prieš 5 metus) gautomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, pacientai esminių pokyčių neįvardino: privačiame kabinete 
besilankanti moteris sakė: „Jau gal dvidešimt metų pas tą pačią gydytoją lankomės, dar tuomet, kai 
senojoje poliklinikoje dirbo ir, kai persikėlė į šį centrą – viskas gerai, niekas nepasikeitė. Tik gal mus 
gydytoja geriau pažįsta, paprasčiau bendrauti“. Jauna mama pasakojo: „Oi, gal kokius 7 gydytojus 
pakeitėm, kol patekom čia. Jau gal 3-4 metai. Labai gera gydytoja, greitai nustatė diagnozę, pasiūlė 
prie ko prisirašyti ir čia pasilikom. Kažkokių esminių pokyčių nepastebėjau. Viskas taip pat.“ 
 
Prašant nurodyti, kas jiems yra svarbiausia, kai kalbama apie medicininių paslaugų kokybę, pirmoje 
vietoje atsiduria gydytojo žmogiškosios savybės: 

„Gydytojos dėmesys, supratingumas, geranoriškumas... Būna, ateini pas vieną – tai ta sėdi 
susiraukusi, net nepasisveikina, atrodo, kad mane konsultuodama didžiausią paslaugą darytų. O pas 
mūsų gydytoją ateini – visuomet pasitinka su šypsena, paklausia, ne tik kokia mano, bet ir mano 
namiškių sveikata“;  

„Gydytoja yra labai maloni, dėmesinga – tai ir malonu pas tokią eiti. O valstybinėje 
poliklinikoje (mintyse turimas senajame poliklinikos pastate įsikūręs pirminės sveikatos priežiūros 
centras) atmestinumas matomas jau registratūroje“. 

 
Antru kriterijumi įvardinama gydytojo profesinė kompetencija ir patirtis: 

„Svarbu, kad neužgaištų nustatant diagnozę, laiku duotų siuntimus pas gydytojus“; 
„Gydytoja labai gera, daugiau negu dvidešimt metų pas tą pačią lankomės. Jei būtų bloga, 

ieškočiau kitos“; 
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„Jei gydytoja ką nors ne taip diagnozuotų – miestelis mažas, greit visi sužinotų. Tokio dalyko 
negirdėjau, tai, vadinasi, yra kompetentinga“. 

 
Trečias pagal svarbą kriterijus – paslaugų prieinamumas. „Gydytoja labai gera. Ji visą save atiduoda. 
Net jei darbo laikas baigiasi penktą valandą, ji vis tiek dirbs tol, kol bus pacientų. Nesvarbu, ar iki 7 ar 
dar daugiau... O ir prireikus, galima skambinti savaitgaliais ar vakarais. Visuomet pataria, 
pakonsultuoja“. 
 
Pacientams svarbu, kad jie greitai patektų į specialistų konsultacijas, kad šeimos gydytojas nesiimtų 
diagnozuoti to, kur nėra kompetentingas. Tuo pačiu pacientai norėtų, kad būtų sugrąžinta buvusi 
tvarka, kai pas specialistus galima buvo kreiptis tiesiogiai: „Tai čia tos eilės ir susidaro dėl to, kad dėl 
visokių smulkmenų reikia pas šeimos gydytoją kreiptis. Va, trūko mano vyrui akies gyslutė, tai turėjo 
eiti pas šeimos gydytoją, kad gautų siuntimą pas okulistą, lyg iš karto nebūtų aišku, kad reikia pas šį 
specialistą... Tai čia eilėje lauki, kol patenki, po to ten lauki... Suprantu, kai kalbame apie širdį ar 
skrandį, bet kai toks atvejis, ar kai skauda ausį, ar pas ginekologą nori nueiti dėl kontraceptikų – 
viskam reikia siuntimų“. 
 
Kita pacientė piktinosi, kad pas šeimos gydytoją tenka kreiptis siuntimo pas kardiologą, nes tik jis gali 
išrašyti kardiologinius vaistus nuolatiniam naudojimui: „Tai dabar turiu važinėti keliasdešimt 
kilometrų ir ten eilėse laukti, nors kardiologė man skiria lygiai 5 minutes“. 
 
Dar vienas medicininių paslaugų kokybės vertinimo kriterijus, į kurį dėmesį atkreipė tik keli pacientai 
– fizinė paslaugų teikimo aplinka. „Viskas čia dabar gražu, suremontuota, tai ne taip pikta tose eilėse 
čia sėdėti“. Tačiau taip pat atkreiptas dėmesys, kad ne visuomet yra pakankama patalpų temperatūra: 
„Gerai, kad šildymo sezonas prasidėjo – tai dabar ne taip šalta nusirengti gydytojo kabinete. Rudenį 
tai baisu buvo į kabinetą įeiti. Aišku, grūdintis sveika, bet kai sergantis ateini, tai tas grūdinimasis 
tikrai ne laiku ir ne vietoje“. 
 
Vis dėlto net ir patys pacientai mano, kad būtų geriau, jei būtų investuojama į žmogiškuosius išteklius, 
didesnės lėšos skiriamos gydytojams, naujų specialistų pritraukimui: „Na, ir kas iš to, kad čia viską 
suremontavo? Jei gydytojai neturi pakankamai laiko dėl per didelės apkrovos. Geriau dar vieną šeimos 
gydytoją pasamdę būtų...“; „Aš žmogus paprastas, man nelabai yra skirtumas, ar krėsluose ar ant 
paprastų kėdžių sėdėti. Sutvarkė – gerai. Bet, jei nebūtų nieko darę, – irgi viskas gerai būtų“. 

 
Paslaugų prieinamumas 

 
Pacientų buvo klausiama, prieš kiek laiko jiems reikia registruotis, kad patektų pas savo šeimos 
gydytoją. Ilgiausias nurodytas laikotarpis – 5 dienos, bet tik todėl, kad nesutapo paciento ir gydytojo 
galimybės. Dažniausiai pas savo šeimos gydytoją galima užsiregistruoti prieš vieną-dvi dienas. Tačiau, 
jeigu ateinama į sveikatos priežiūros centrą, o ne bandoma registruotis telefonu, galima gauti taloną ir 
tai pačiai dienai ar būti priimtam baigiantis gydytojo darbo valandoms. 
 
Išsikviesti gydytojus ar slaugytojas į namus yra įmanoma – nė vienas pacientas nenurodė, kad kvietė 
savo gydytoją ir jis nevažiavo. Iškilus sunkumams dažnas pacientas pirmiausia skambina savo 
gydytojui. Jei gydytojas kvietimo metu negali atvykti, o problema rimta – kviečiama greitoji pagalba. 
Taip pat, esant reikalui, su šeimos gydytoju galima pasikonsultuoti telefonu. 
 
Rajonuose gyvenantys žmonės džiaugiasi, kad pas juos periodiškai atvyksta įvairių sričių specialistai – 
okulistai, kardiologai, reumatologai, endokrinologai, mamologai. Tiesa, pageidautų, kad informacija 
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apie tokius vizitus būtų plačiau ir įvairesniais būdais pateikiama, nebūtinai tik sveikatos priežiūros 
įstaigų patalpose, bet ir skelbimų lentose ar net bažnyčiose. Gerai būtų ir tai, kad būtų sudaromas 
gydytojų atvykimo grafikas ir žmonės iš karto žinotų, kad, jei nepateks šį mėnesį, tai kita galimybė bus 
tik kovą ar balandį. 
 
Gauti siuntimą pas specialistą – nėra jokių sunkumų: visi apklaustieji atsakė, kad, paprašius siuntimo, jį 
gavo. Tačiau patekti pas antro lygio specialistus sudėtinga dėl registravimosi sunkumų – „neįmanoma 
prisiskambinti. Nebent pats į polikliniką atvažiuotum, tai užrašytų. Bet juk iš kaimo neprivažinėsi“. Be 
to, internetinio registravimosi galimybės ne visiems pacientams yra žinomos, ne visi turi internetą. 
Pačių specialistų taip pat trūksta, todėl susidaro kelių mėnesių eilės. Tačiau net ir patekus pas 
specialistą su siuntimu, neišvengiama nesusipratimų. Vienas vyras tvirtino, kad, sulaukus savo eilės pas 
kardiologą, vietoj konsultacijos gavo priekaištą, kad su tokia diagnoze tegul jis kreipiasi pas savo 
šeimos gydytoją, ir tegul jis gydo, o ne siuntinėja pas specialistus. 
 
Greitąją medicininę pagalbą taip pat galima prisikviesti, ji gana operatyviai atvyksta. Tačiau taip pat 
susiduriama su netinkama problemos identifikacija kvietimo metu: viena moteris, kaip paaiškėjo 
vėliau, patyrė mikroinfarktą, tačiau greitąja atvykęs gydytojas net neturėjo (ar nenorėjo) kuo atlikti 
elektrokardiogramos. Vienas vyras skundėsi, kad susilaužė ranką, tai greitoji net nevažiavo, liepė 
pačiam važiuoti į traumatologinį ir niekas nesigilino, kad viešo susisiekimo galimybės nėra labai geros. 
Taip pat greitoji nenori vežti pacientų į ligoninę, o jeigu ir nuveža – ne visada paguldo ir pacientui 
pačiam tenka galvoti, kaip grįžti tuos keliolika ar keliasdešimt kilometrų iki savo namų. 
 
Kalbėdami apie paslaugų prieinamumą, pacientai išreiškė pageidavimą, kad pirminės sveikatos 
priežiūros centruose (arba, jei miestelyje yra keli centrai – bent viename iš jų) būtų įrengti rentgeno 
kabinetai, tai pat, kad pirminės sveikatos priežiūros centruose dirbtų traumatologai arba bent 
slaugytojos galėtų perrišti žaizdas. 
 
Dar vienas gautas pasiūlymas buvo ekonominis: sveikatos apsaugai skirtas lėšas skaidyti į dvi dalis – 
skirtas priminei sveikatos priežiūrai ir antrinei sveikatos priežiūrai. Antrinės sveikatos priežiūros lėšos 
patenka į kaupiamąjį „paciento krepšelį“ ir iš ten gali būti paskirstomos paciento nuožiūra, kai žinomas 
konsultacijų pas skirtingo lygio ir skirtingų profilių specialistų tarifas. 

 
Apibendrinant tyrimą galima teigti: 

• Pacientai iš esmės patenkinti pirminio sveikatos priežiūros lygio kokybe; 
• Svarbiausias kokybės vertinimo kriterijus – gydytojo profesionalumas ir asmeninės savybės; 
• Fizinės pirminės sveikatos priežiūros įstaigų aplinkos sutvarkymas galbūt ir pagerina gydytojų 

darbo sąlygas, tačiau tai tikrai nėra prioritetinis dalykas pacientų akimis; 
• Pirminė medicininė pagalba yra suteikiama per 1-2 dienas. Antrinio lygio specialistų pagalbos 

gali tekti laukti nuo savaitės iki kelių mėnesių; 
• Gydytojai linkę atsakomybę už paciento sveikatą pasidalinti su specialistais, todėl noriai ir gal 

net per dažnai pacientus siunčia į konsultacijas.  
• Pirminės sveikatos priežiūros grandyje trūksta šeimos gydytojų arba pacientų skaičius vienam 

gydytojui yra per didelis. Dėl to nukenčia teikiamų paslaugų kokybė; 
• Didesnis šeimos gydytojų skaičius leistų pagerinti ir registratūros darbą, sumažintų eiles prie 

gydytojų kabinetų. 
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3.2. Pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų kokybė ir 
prieinamumas gyventojams (pacientams)  

3.2.1. Modernizuotų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, jų padalinių dalis, nuo paramą 
gavusiame regione esančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, prisirašiusiųjų pacientų 

skaičius jose, išskiriant kaimo, miesto ir atokių vietovių gyventojus, amžiaus grupes 
 
Iš viso paramą gavo PASPĮ, veikiančios daugiau negu pusės Lietuvos savivaldybių (34) teritorijose.   
15-oje savivaldybių paramą gavo visos PASPĮ ir atitinkamai visi prisirašyti gyventojai. 
5-se savivaldybėse paramą gavo PASPĮ aptarnaujančios daugiau kaip 90 proc. atitinkamų savivaldybių 
gyventojų skaičių. 
3-se savivaldybėse paramą gavo 80-89 proc. ir 3-se – 70-79 proc. gyventojų. 
2-se savivaldybėse aprėpti  60-69 proc. gyventojų, 2-se – 50-59 proc. ir  2-se – apie 40 proc.  
4 proc. ir 1,5 proc. atitinkamai Panevėžio ir Klaipėdos miestų gyventojų buvo prisirašę prie gavusių 
paramą PASP. 
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47 pav. Gyventojų, prisirašiusių prie paramą gavusių PASPĮ dalis nuo visų atitinkamų savivaldybių 

gyventojų 2007 m. (proc.) 

Šaltinis: SVEIDRA. 

 
Jei detaliau nagrinėtume gyventojų aprėptį 19 savivaldybių (kuriose ne visi gyventojai yra aptarnaujami 
paramą gavusiose PASPĮ), pastebima, kad: 

• 7-se savivaldybės buvo aprėpti visi miestelių gyventojai;  
• 15-oje savivaldybių aprėpta po daugiau negu 70 proc. kaimo gyventojų; 
• Jeigu šiose savivaldybėse visų gyventojų aprėpties vidurkis yra 67 proc., tai kaimo gyventojų - 

74 proc., o miestelių gyventojų – 68 proc. 
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48 pav. Gyventojų, prisirašiusių prie paramą gavusių ASPĮ 19-oje savivaldybių 2007 m., struktūra (proc.) 

 
Paramą gavusiose ASPĮ, 2004 m. pabaigoje buvo prisirašyta 29,9 proc. (1 mln. 033 tūkst. 154) 
Lietuvos gyventojų. 2008 m. pradžioje ši dalis sudarė 28,5 proc. (982 tūkst. 614) gyventojų.   
 
28 lentelė. Prisirašiusių gyventojų skaičius paramą gavusiuose ASPĮ ir Lietuvoje 2004 m. ir 2008 m. 

 2004 m. 2008 m. Skirtumas 
Klaipėdos apsk. 173593 151518 -22075 
Šiaulių apsk. 280346 267220 -13126 
Panevėžio apsk. 174937 165424 -9513 
Marijampolės apsk. 164602 150091 -14511 
Telšių apsk. 100384 122066 21682 
Tauragės apsk. 102864 96363 -6501 
Kauno apsk. 36428 29932 -6496 
Iš viso paramą gavusiose ASPĮ 1033154 982614 -50540 
Kitose ASPĮ 2425131 2465975 40844 
Lietuvoje 3458285 3448589 -9696 
  
Prisirašytų gyventojų skaičius sumažėjo beveik 5 proc. (50 tūkst. gyventojų). 
Šie duomenys atitinka anksčiau pateiktus demografinės situacijos analizės rezultatus. 
 
Kalbant apie gavusias paramą ASPĮ, labiausiai prisirašytų gyventojų skaičius sumažėjo Kauno (18 
proc.) ir Klaipėdos apskričių ASPĮ (13 proc. atitinkamai), 9 proc. sumažėjo Marijampolės apskrities 
ASPĮ,  apie 6 proc. - Tauragės ir Šiaulių apskrityse,  apie 5 proc. Šiaulių ir Panevėžio apskrityse bei 
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išaugo Telšių apskrityje (dėl to, kad  paramą gavo UAB, perėmusi reikšmingą dalį Mažeikių rajono 
PSPC gyventojų). Kitose ASPĮ prisirašiusių gyventojų skaičius padidėjo 1,7 proc. 
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49 pav. Prisirašiusių prie paramą gavusių ASPĮ gyventojų dalis nuo atitinkamų apskričių gyventojų skaičiaus 2008 
m. (proc.) 
 
Kaip matyti 49 paveiksle, prie paramą gavusių ASPĮ gyventojų dalis nuo atitinkamų apskričių 
gyventojų skaičiaus  2008 m. sudarė: 

86 proc. – Marijampolės apskrityje; 
78 proc. – Tauragės apskrityje; 
70 proc. – Telšių apskrityje; 
76 proc. – Šiaulių apskrityje; 
38 proc. – Klaipėdos apskrityje. 

 
29 lentelė. Prisirašytų kaimo gyventojų skaičius, gavusių paramą ASPĮ ir Lietuvoje 2004 m. ir 2008 m. 

  2004 m. 2008 m. Skirtumas 
Klaipėdos  92625 80678 -11947 
Šiaulių  122423 114996 -7427 
Panevėžio 109345 102296 -7049 
Marijampolės 82126 75527 -6599 
Telšių 51946 59129 7183 
Tauragės 60829 55875 -4954 
Kauno 24526 1678 -22848 
Gavusiose paramą ASPĮ 543820 490179 -53641 
Kitose ASPĮ 519492 539366 19874 
Lietuvoje 1063312 1029545 -33767 
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2004 m.  paramą gavusiose ASPĮ prisirašiusių kaimo gyventojų dalis sudarė 51 proc. visų Lietuvos 
kaimo gyventojų. 2008 m. ši dalis sudarė 47,6 proc.  
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50 pav. Prisirašiusių prie paramą gavusių ASPĮ kaimo gyventojų dalis nuo atitinkamų apskričių gyventojų skaičiaus 
2008 m. (proc.) 

2008 m. pradžioje paramą gavusiose ASPĮ buvo prisirašę 68 proc. visų Lietuvos miestelių gyventojų 
(44267 gyventojai). 
 
Pagal prioritetines apskritis, 2008 m. pradžioje paramą gavusiose ASPĮ buvo prisirašę 95 proc. kaimo 
gyventojų Panevėžio apskrityje, 92 proc. gyventojų Šiaulių apskrityje, Telšių ir Marijampolės 
apskrityse – 91 proc. visų kaimo gyventojų, Tauragės apskrityje – 79 proc., o Klaipėdos apskrityje – 84 
proc. 
2008 m. pradžioje, paramą gavusiose ASPĮ, 12 proc. sumažėjo prirašytų vaikų iki 5 metų amžiaus ir 
šios amžiaus grupės dalis sudarė 4,3 proc. Beveik nepasikeitė prisirašiusių pagyvenusių (daugiau kaip 
65 metų amžiaus) gyventojų skaičius ir 2008 m. ši dalis sudaro 17,5 proc. visų gyventojų. Kito amžiaus 
gyventojų grupių dalis beveik nepasikeitė (sudaro 78,7 proc.), nors asmenų skaičius jose sumažėjo apie 
40 tūkst. 
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51 pav. Prisirašiusių gyventojų amžiaus struktūra 2004 m. ir 2008 m. (proc.) 

 

Lyginant prisirašiusių gyventojų amžiaus struktūrą paramą gavusiose ir kitose ASPĮ, pastebima, kad 
vaikų ir pagyvenusių asmenų grupių santykinis svoris paramą gavusiose ASPĮ  yra didesnis negu kitose 
ASPĮ.  
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52 pav. Prisirašiusių gyventojų amžiaus struktūra paramą gavusiose ir kitose ASPĮ 2008 m. pradžioje (proc.) 
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3.2.2. Transporto priemonių, skirtų šeimos gydytojų paslaugų teikimui, skaičiaus 
dinamika bei jais aplankomų pacientų skaičius 

 
89,7 proc. (n=78) apklausoje dalyvavusių ASPĮ įsigijo transporto priemones – dauguma įstaigų įsigijo 
po vieną automobilį, tačiau vienas pareiškėjas įsigijo 10 automobilių (daugiau automobilių įsigyjama 
tada, kai projekto pareiškėjas būna savivaldybė ir parama tenka PSP įstaigų tinklui savivaldybėje).  
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53 pav. ASPĮ įsigyti automobiliai 2004-2008 m. 

 

Dauguma pirminių ASPĮ nurodė, kad jos turi vieną arba du automobilius: 2004 m. įstaigų, turėjusių 
vieną automobilį buvo 47,6 proc., du automobilius – 23,8 proc., o daugiau negu tris automobilius 
turėjusios įstaigos yra absoliuti mažuma. Tuo tarpu 2008 m. jau 34,1 proc. įstaigų turėjo 1 automobilį, 
30,6 proc. – 2, ir 11,8 proc. – 3 automobilius.  
 
30 lentelėje pateiktas transporto priemonių skaičius ASPĮ, gavusiose ES SF paramą. 2004 metais viena 
ASPĮ vidutiniškai turėjo 2,3 automobilio, kuriais vidutiniškai aptarnaudavo 2 tūkst. 552 gyventojus, o 
2007 metais, vidutiniškai turėdamos 2,7 automobilio, jais aptarnauja 1 tūkst. 997 gyventojus. Kaip jau 
buvo minėta, minimalus transporto priemonių skaičius vienoje ASPĮ siekė 1, maksimalus – 10, o 
vidurkis – 2,3 automobilio.  
30 lentelė. Transporto priemonių ir jomis aptarnaujamų gyventojų rodikliai ASPĮ 2004-2007m. 

Rodiklis 2004-12-31 
dienai 

2005-12-31 
dienai 

2006-12-31 
dienai 

2007-12-31 
dienai 

Transporto priemonių 
skaičiaus vidurkis 
ASPĮ 

2,3 2,21 2,41 2,7 

Transporto 
priemonėmis 
aptarnaujamų 
gyventojų skaičius 

2552 2098 2078 1997 

Viena transporto 
priemone 
aptarnaujamų 
gyventojų skaičius 

1110 949 862 740 
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Vidutiniškai 1 transporto priemone aptarnaujamų gyventojų skaičius 2004-2007 metais sumažėjo 
lygiai trečdaliu. (54 paveikslas). Ženkliai sumažėjus vienu automobiliu aptarnaujamų pacientų 
skaičiui, padidėjo šeimos gydytojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir tuo pačiu 
pagalbos prieinamumas gyventojams.  
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54 pav. Vidutinis 1 automobiliu aptarnaujamų gyventojų skaičius 2004-2008 m. ES DF paramą gavusiose ASPĮ 

 
ASPĮ vadovų komentarai: 

 
• dauguma ASPĮ vadovų nurodė, jog turimos transporto priemonės yra geros techninės būklės, jie 

tinkami pacientams lankyti namuose, tačiau nėra pritaikyti paciento transportavimui; 
• nedidelė dalis turimų automobilių jau yra nusidėvėję; 
• kai kurių ASPĮ vadovai nurodė, jog dalis paramos lėšomis įsigytų automobilių yra mažo 

pravažumo, netinkami važinėti kaimo keliais, todėl yra nenaudojami. 
 
Šeimos gydytojų iškvietimų į namus skaičius 2004-2007 m. paramą gavusiose ASPĮ sumažėjo 13,7 
proc., daugiausia – dėl staigaus iškvietimų į namus skaičiaus sumažėjimo 2005 m. (palyginus su 2004 
m.). Vidutinio iškvietimų į namus rodiklio dinamika pavaizduota 55 paveiksle.  
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55 pav. Šeimos gydytojų iškvietimų pas pacientus į namus skaičiaus vidurkis 2004-2007 m.
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3.2.3. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šeimos gydytojo paslaugas, 
infrastruktūros ir darbo sąlygų pagerėjimas (patalpų remontas, medicininės įrangos 

įsigijimas) 
 
BPG kabineto, ambulatorijos, pirminės sveikatos priežiūros centro patalpas ar pastatus (išskyrus 
odontologo kabinetą) remontavo 84,4 proc. (n=76) apklausoje dalyvavusių ASPĮ. Medicininės įrangos 
(išskyrus odontologinę) įsigijo 95,6 proc. (n=86) įstaigų. Medicininius ir biuro baldus įsigijo 88,9 proc. 
(n=80), o kompiuterinės ir programinės įrangos – 94,4 proc. (n=85) įstaigų.  
 
BPG odontologo kabinetus suremontavo ar rekonstravo bei įrengė 44,4 proc. (n=40) proc., o BPG  
odontologinės įrangos įsigijo 62,2 proc. (n=56) ASPĮ. 56 paveiksle pateiktas ASPĮ pasiskirstymas pagal  
ES SF paramos gavimo sritis. 
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56 pav. Sritys, kuriose ASPĮ gavo ES SF paramą 

 
ASPĮ vadovų vertinimu, įstaigos dėl patirties stokos susidūrė su didžiuliais administraciniais 
sunkumais įgyvendindami paramos projektus, ko pasekoje ne visos patirtos išlaidos buvo 
kompensuotos (kai kurios įstaigos nurodė, jog nebuvo kompensuotos IT įsigijimo išlaidos dėl 
netinkamai įvykdytų viešųjų pirkimų).  
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3.2.4. Šeimos gydytojo konsultacijos laukimo laikas paramą gavusiose pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigose 

 
Apie pusė visų tyrime dalyvavusių ASPĮ nurodė, jog jų įstaigoje pas savo šeimos gydytoją pacientai 
patenka vidutiniškai per 24 val., 1/5 nurodė, jog per 2 dienas, o likęs 1/3 nurodė kitą laukimo laiką (57 
paveikslas). Kitas, ASPĮ anketose nurodytas laikas, yra: 

• „Per 1 val.“; 
• „Žiemą reikia ir 3 dienų“; 
• Nuo 0 iki 7 dienų; 
• Tenka laukti iki 5 dienų.   
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57 pav. Šeimos gydytojo konsultacijos laukimo laikas 

 
Dauguma - 81 proc. (n=73) ASPĮ nurodė, jog šeimos gydytojo konsultacijos laukimo laikas ūmaus 
susirgimo ir planuotos konsultacijos atvejais skiriasi. Vidutiniškai planuotos konsultacijos laukimo 
laikas siekia 1-2 dienas, tačiau ilgiausias laukimo laikas yra ir 5-14 dienų. Ūmaus susirgimo atveju 
galima pas šeimos gydytoją patekti nedelsiant arba tenka palaukti iki valandos. Vienas PASPĮ nurodė, 
jog ūmaus susirgimo atveju pagalbos tenka laukti net iki 24 valandų.  
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3.2.5. Ambulatorijų ir medicinos punktų, performuotų į pirminės sveikatos priežiūros 
(šeimos gydytojų) kabinetus, skaičius 

 
Pusė apklausoje dalyvavusių ASPĮ (n=44) nurodė, jog paramos gavimo laikotarpiu įstaiga turėjo 
padalinių – ambulatorijų ir/ar medicinos punktų. 25 proc. šių įstaigų (n=11) 2004-2008 metais atidarė 
vidutiniškai po vieną naują ( x =1,09), o 41 proc. (n=17) – uždarė vidutiniškai po 2 ( x =1,89) 
ambulatorijas ar medicinos punktus. Tyrimo duomenimis, daugiausia buvo uždarytos 4 ambulatorijos 
ar medicinos punktai. Pagrindinės naujų padalinių atidarymo priežastys:  
 

• „kad būtų užtikrintas paslaugų prieinamumas, nes vienoje savivaldybės seniūnijoje nebuvo 
šeimos gydytojo paslaugas teikiančios įstaigos“; 

• „padidėjus gyventojų skaičiui gyvenvietėje, buvęs medicinos punktas pertvarkytas į BPG 
kabinetą“. 

 
Pagrindinės padalinių uždarymo priežastys, kurias gerokai išsamiau nurodė ASPĮ vadovai, buvo tokios: 

• „mažas aptarnaujamų gyventojų skaičius - ekonomiškai nenaudinga“;  
• „medicinos punktas buvo netoli miesto, nedaug gyvenančių ir prie gydymo įstaigos prisirašiusių 

gyventojų, veikla nuostolinga“; 
• „trūksta gydytojų, kurie galėtų ir norėtų ten dirbti“; 
• „mobilūs <...> kaimo medicinos punktai negavo licencijos savo veiklai. Vieno medicinos 

punkto teritorijos gyventojus aptarnauja bendruomenės slaugytoja, o kito punkto teritorija 
prijungta aptarnauti dar kito medicinos punkto bendruomenės slaugytojai. Pagal kaimo 
medicinos punktų nuotolį nuo PSPC ir kaimo gyventojų skaičių, steigti šeimos gydytojų 
kabinetus netikslinga, nes šeimos gydytojai vyksta į esamus punktus ir aptarnauja pacientus 
punktuose, vyksta į namus“; 

• „pasibaigė medicinos punkto higienos paso galiojimas, laikinai sustabdyta punkto veikla“; 
• „uždarytas kaimo medicinos punktas, nes jis yra 4 km nuo ambulatorijos; be to, pensijinis 

bendruomenės slaugytojos amžius. Ambulatorijose dirba šeimos gydytojai. Medicinos punktus 
dėl gydytojų trūkumo nėra galimybės performuoti į šeimos gydytojo kabinetą“; 

• „kaimelis yra geografiškai labiausiai nutolęs nuo PASPC ir ambulatorijos, t.y. tolimiausia 
bendruomenė, besirandanti pasienyje. Susisiekimas labai prastas, visuomeninis transportas 
atvažiuoja tik 2 kartus per savaitę“; 

• „uždaryti 2 medicinos punktai ir įsteigtas mobilus medicinos punktas“. 
• „uždarytas medicinos punktas veikė kaimo pradinėje mokykloje, o kai joje nebeliko mokinių ir 

mokykla buvo uždaryta. Be to, šis medicinos punktas aptarnavo tik 250 žmonių. Dabar dirba 
0,25 etato darbo krūviu bendruomenės slaugytoja, kuri aptarnauja šio kaimo gyventojus jų 
namuose“; 

• „4 medicinos punktai reorganizuoti į šeimos gydytojų kabinetus“. 
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3.2.6. Šeimos gydytojų skaičius pagal įstaigas, aptarnaujamą teritoriją, pacientų srautus  
 

2004 m. paramą gavusiose PASĮ dirbo 448 šeimos gydytojai (419 etatų), o 2008 m. – 483 gydytojai 
(457 etatai).  
Kaip matyti 58 paveiksle, daugiausiai parama pasiekė šeimos gydytojus16, dirbančius Marijampolės 
apskrities ASPĮ, – 85 proc., Tauragės apskrityje – 70 proc., Telšių apskrityje – 68 proc., Šiaulių 
apskrityje – 66 proc. ir Klaipėdos apskrityje – 39 proc. 
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58  pav. Šeimos gydytojų dalis, dirbančių paramą gavusiose ASPĮ pagal apskritis 2008 m. (proc.) 

2004-2008 metais paramą gavusiose ASPĮ šeimos gydytojų skaičius pasikeitė:  
• Marijampolės apskrityje nuo 73 iki 83; 
• Tauragės apskrityje nuo 34 iki 38; 
• Telšių apskrityje nuo 48 iki 63; 
• Šiaulių apskrityje nuo 124 iki 127; 
• Klaipėdos apskrityje nuo 83 iki 85; 
• Panevėžio apskrityje nuo 66 iki 68; 
• Kauno apektityje nuo 20 iki 19. 

 
2004 m. paramą gavusiose ASPĮ šeimos gydytojai aptarnavo 673 tūkst. gyventojų (65 proc.) , o 2008 
m. pradžioje – 701 tūkst. gyventojų (71 proc.).

                                                   
16 Fiziniai asmenys. 



 101 

 
 

3.2.7. Šeimos gydytojų ir komandų gydytojų, teikiančių pirmines sveikatos priežiūros 
paslaugas, bei prisirašiusiųjų prie jų pacientų skaičių pagal įstaigas ir nurodant koks 

aptarnaujamų gyventojų skaičius tenka vienam gydytojui 
 
Iš viso, 2008 m. pradžios duomenimis, gavusiose paramą ASPĮ, dirbo 27 proc. visų pirminio lygio 
gydytojų (25 proc. šeimos gydytojų, 30 proc. komandų gydytojų) dirbančių atitinkamuose apskrityse. 

 
Gydytojų, dirbančių ASPĮ ir gavusių paramą, dalis nuo visų atitinkamoje teritorijoje dirbančių gydytojų 
yra skirtinga nei pateikta 58 pav., jeigu vertintume šeimos gydytojus ir komandų gydytojus (terapeutus 
ir pediatrus) kartu: 

84 proc. – Marijampolės apskrityje; 
76 proc. – Tauragės apskrityje; 
72 proc. – Telšių apskrityje; 
73 proc. – Šiaulių apskrityje; 
37 proc. – Klaipėdos apskrityje. 
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59 pav. Šeimos gydytojų ir jų komandų gydytojų, dirbančių gavusiose paramą ASPĮ, dalis pagal apskritis 2008 m. 
(proc.) 

 
2004-2008 m. šeimos gydytojų skaičius padidėjo beveik 8 proc. ir 2008 m. jų dalis sudarė beveik 63 
proc. visų šeimos gydytojų ir jų komandų. Šeimos gydytojų komandų gydytojų skaičius sumažėjo nuo 
307 iki 284 gydytojai. Labiausiai šių gydytojų skaičius sumažėjo Klaipėdos, Marijampolės ir Panevėžio 
apskrityse. 
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31 lentelė. Vidutinis aptarnaujamų gyventojų skaičius, šeimos gydytojų, jų komandų ir visų pirminę sveikatos 
priežiūrą teikusių gydytojų, paramą gavusiose ASPĮ, paramą negavusiose ASPĮ ir Lietuvoje 2004 m. ir 2008 m. 

   Šeimos gydytojai Komandų gydytojai Visi gydytojai 
2004 m. 1503 1172 1368 Paramą gavusiose ASPĮ 

  2008 m. 1451 992 1281 
2004 m. 1305 1048 1206 Kitose ASPĮ  

  2008 m. 1289 960 1183 
2004 m. 1358 1083 1250 Lietuvoje 

  2008 m. 1330 970 1210 
  
Kaip matyti 31 lentelėje, vidutinis aptarnaujamų gyventojų skaičius 2004-2008 metais  sumažėjo ir pas 
šeimos, ir pas apylinkės gydytojus visose ASPĮ.  

 
Paramą gavusiose ASPĮ vidutinis aptarnaujamų gyventojų skaičius sumažėjo 6 proc. (labiausiai dėl 15 
proc. sumažėjusio gyventojų, aptarnaujamų šeimos gydytojų komanda, skaičiaus ir dėl 3 proc. 
sumažėjusio gyventojų, aptarnaujamų šeimos gydytojų, skaičiaus). 

 
Kitose ASPĮ vidurkis sumažėjo 2 proc. (8 proc. pas apylinkės gydytojus ir 2 proc. pas šeimos 
gydytojus). 
 
Lietuvoje vidurkis sumažėjo 3 proc. (10 proc. pas šeimos  gydytojų komandų ir 2 proc. pas šeimos 
gydytojus). 
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3.2.8. Kokiam procentui pirminės sveikatos priežiūros įstaigose prisirašiusių pacientų 
tenka šeimos gydytojo išrašytų siuntimų ambulatorinėms gydytojų specialistų 

konsultacijoms 
 
60 paveiksle pateiktas vidutinis šeimos gydytojų išrašytų siuntimų ambulatorinėms gydytojų specialistų 
konsultacijoms skaičius tyrime dalyvavusiose ASPĮ. 2004-2007 metais siuntimų pas specialistus 
skaičius išaugo 24 proc. Taigi, apytiksliai galima vertinti, kad šiame laikotarpyje siuntimų 
ambulatorinėms gydytojų specialistų konsultacijoms gavo nuo 49 proc. iki 64 proc. prisirašiusių 
gyventojų.  
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60 pav. Šeimos gydytojų išrašytų siuntimų ambulatorinėms gydytojų specialistų konsultacijoms skaičius 2004-2008 
m.  

 
Remiantis ASPĮ tyrimo metu gautais duomenimis, dažniausiai siuntimai ambulatorinėms 
konsultacijoms yra išrašomi pas šiuos gydytojus specialistus: 

• gydytojus neurologus – 20-60 proc. visų ambulatorinių siuntimų; 
• gydytojus kardiologus – 30-60 proc. visų ambulatorinių siuntimų; 
• gydytojus rentgenologus – 20-60 proc. visų ambulatorinių siuntimų.  
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3.2.9. Paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų nuomonė apie įstaigos 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą 

 
Tyrimo metu buvo siekiama ištirti paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų nuomonę 
apie įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei darbo sąlygų pagerėjimą. Darbuotojų 
nuomonei įvertinti buvo atlikta anoniminė anketinė apklausa, kurią sudarė specialiai pokyčių 
įvertinimui parengtas klausimynas, siekiantis išaiškinti ar 2008 m., palyginti su 2004 m., įvykę 
pokyčiai įstaigoje pagerino darbo sąlygas, paslaugų kokybę ir prieinamumą. Pokyčių vertinimo rodiklio 
balai atspindi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir darbo sąlygų pagerėjimą: 

• jei rodiklis yra nuo 1-2, pokyčiai vertinami labai blogai, 
• jei rodiklis yra nuo 2-3, pokyčiai vertinami blogai, 
• jei rodiklis yra nuo 3-4, pokyčiai vertinami gerai, 
• jei rodiklis yra nuo 4-5, pokyčiai vertinami labai gerai. 

 
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų apklausoje dalyvavo 12 darbuotojų, visos moterys, kurių vidutinis 
amžius yra 42 metai, o vidutinė darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje siekia 14 metų.  
 
17 proc. apklaustųjų buvo gydytojai, 50 proc. – slaugytojos ir 33,3 proc. – kitas personalas.  
 
61 paveiksle pateiktas šeimos gydytojų paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų 
vertinimas apie įstaigoje įvykusius pokyčius, susijusius su ES SF remtų projektų įgyvendinimu. 
Dauguma įvykusių pokyčių įstaigoje yra vertinami labai gerai – bendras pokyčių vertinimo rodiklis yra 
4,34 (kaip ir kardiologines paslaugas teikiančių ASPĮ). Darbuotojų nuomone, mažiausiai pasikeitė 
pacientų galimybės užsiregistruoti pas gydytoją telefonu– pokyčių rodiklis yra 3,75 (išsamus teiginių 
sąrašas pateiktas 32 lentelėje). Medicinos personalas palankiausiai įvertino pokyčius įstaigoje, dėl kurių 
labiausiai pagerėjo: 

• apskritai darbo sąlygos – pokyčių vertinimo rodiklis yra 4,58; 
• sveikatos priežiūros paslaugų kokybė – pokyčių vertinimo rodiklis yra 4,58; 
• sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas – pokyčių vertinimo rodiklis yra 4,58.  
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61 pav. Darbuotojų pokyčių vertinimo rodiklis šeimos gydytojo paslaugas teikiančiose ASPĮ, gavusiose ES SF 
paramą 

 
 
32 lentelė. Pokyčių vertinimo teiginiai darbuotojams šeimos gydytojo paslaugas teikiančiose ASPĮ 

Nr. Teiginys Pokyčių vertinimo 
rodiklis ( x ) 

1. Pacientų galimybės užsiregistruoti pas šeimos gydytoją telefonu (ar 
lengva prisiskambinti, ar žmonėms patogu registruotis telefonu) 

3,75 

2. Pacientų galimybės užsiregistruoti internetu  4,0 
3. Laikas, kurį tenka pacientui laukti nuo užsiregistravimo iki 

apsilankymo pas šeimos gydytoją 
4,09 

4. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigoje  4,55 
5. Šeimos gydytojų ir kito medicinos personalo galimybės naudotis 

internetu savo profesinės kvalifikacijos kėlimui 
4,25 

6. Patalpos, skirtos teikti šeimos gydytojų paslaugas  pacientams  4,58 
7. Sveikatos priežiūros įstaigos išorinė aplinka ir pritaikymas 

neįgaliesiems  
4,42 

8. Šeimos gydytojų ir kito medicinos personalo fizinės darbo sąlygos  4,33 
9. Šeimos gydytojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 

įsigijus medicininę įrangą  
4,58 

10. Šeimos gydytojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas įsigijus medicininę įrangą  

4,17 

11. Kaip bendrai vertinate darbo sąlygų pagerėjimą įgyvendinus 
sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo projektą, finansuotą iš 
ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 veiklas?  

4,58 

12. Kaip bendrai vertinate sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
pagerėjimą įstaigoje įgyvendinus sveikatos priežiūros įstaigų 
modernizavimo projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų lėšų 
pagal BPD 1.4 veiklas? 

4,58 

13. Kaip bendrai vertinate sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo pagerėjimą įstaigoje įgyvendinus sveikatos priežiūros 
įstaigų modernizavimo projektą, finansuotą iš ES struktūrinių fondų 
lėšų pagal BPD 1.4 veiklas? 

4,58 
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3.2.10. Paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nuomonė apie įstaigos 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo bei darbo sąlygų 

pagerėjimą 
 
Vertinant pokyčius ASPĮ-se, gavusiose ES SF paramą, kurie atsirado būtent dėl sveikatos priežiūros 
įstaigos infrastruktūros modernizavimo, buvo apskaičiuotas pokyčių vertinimo rodiklis:  

• jei rodiklis yra < 1, pokyčiai vertinami labai blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 1-2, pokyčiai vertinami blogai; 
• jei rodiklis yra nuo 2-3, pokyčiai vertinami patenkinamai; 
• jei rodiklis yra nuo 3-4, pokyčiai vertinami gerai; 
• jei rodiklis yra nuo 4-5, pokyčiai vertinami labai gerai; 
• jei rodiklis yra nuo 5-6, pokyčiai vertinami puikiai. 

 
62 paveiksle pateiktas pokyčių vertinimo rodiklis, o 33 lentelėje pristatyti teiginiai, atspindintys 
pokyčius ASPĮ, susijusius su ES SF paramos gavimu ir įstaigos infrastruktūros modernizavimu.   
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62 pav. Pokyčių vertinimo rodiklis ASPĮ, gavusiose ES SF paramą  

 
 
33 lentelė. Pokyčių vertinimo teiginiai 

Nr
. 

Teiginys 

1. Pacientų galimybes užsiregistruoti pas šeimos gydytoją telefonu (ar lengva 
prisiskambinti, ar žmonėms patogu registruotis telefonu) 

2. Paciento galimybes užsiregistruoti internetu  
3. Laiką, kurį tenka pacientui laukti nuo užsiregistravimo iki apsilankymo pas šeimos 

gydytoją 
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Nr
. 

Teiginys 

4. Sveikatos priežiūros įstaigoje įdiegtas informacines technologijas: ar darbuotojai 
(tarp jų ir šeimos gydytojai) savo darbo vietoje turi kompiuterį, internetą   

5. Gydytojų galimybes naudotis internetu savo profesinės kvalifikacijos kėlimui 
6. Kaip vertinate suremontuotas bendrąsias patalpas sveikatos priežiūros įstaigoje 
7. Kaip vertinate išorinės aplinkos pasikeitimą prie sveikatos priežiūros įstaigos 

(įrengtas privažiavimas neįgaliesiems, nutiesti šaligatviai, sutvarkyta aplinka) 
8. Kaip vertinate suremontuotus šeimos gydytojų kabinetus 
9. Kaip vertinate šeimos gydytojo teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

pasikeitimus dėl įsigytos medicininės įrangos  
10. Kaip vertinate šeimos gydytojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir 

prieinamumo pasikeitimus dėl įsigytų naujų automobilių 
11. Kaip vertinate patalpas, skirtas personalo poilsiui 
12. Kaip bendrai vertinate darbo sąlygų pagerėjimą įgyvendinus projektą (-us), 

finansuotą (-us) iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal BPD 1.4 veiklas? 
13. Kaip bendrai vertinate sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pagerėjimą 

įstaigoje įgyvendinus projektą(-us), finansuotą(-us) iš ES struktūrinių fondų lėšų 
pagal BPD 1.4 veiklas? 

14. Kaip bendrai vertinate sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo pagerėjimą 
įstaigoje įgyvendinus projektą(-us), finansuotą(-us) iš ES struktūrinių fondų lėšų 
pagal BPD 1.4 veiklas? 

 
Kaip matyti 62 paveiksle, ASPĮ vertinimu, palankiausiai buvo įvertintas šeimos gydytojo teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pagerėjimas dėl įsigytos medicininės įrangos – įvykusių pokyčių 
rodiklis yra 5,83. Blogiausiai įvertintos pacientų galimybės užsiregistruoti internetu – pokyčių rodiklis 
tėra 2 balai. Labai gerai (pokyčių vertinimo rodiklis – 4,87) buvo įvertinti šeimos gydytojo paslaugų 
prieinamumo pokyčiai ASPĮ dėl įsigytų naujų automobilių (T9), šeimos gydytojų kabinetų remonto 
(T8, rodiklis – 4,76) ir, kaip minėta, dėl įsigytos įrangos.  
 
Bendrai darbo sąlygų pagerėjimą, įgyvendinus ES SF paremtą projektą(-us), ASPĮ-os įvertino taip 
pat labai gerai (rodiklis – 4,66 balai). Bendras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir 
prieinamumo pagerėjimas įstaigoje įgyvendinus projektą(-us) buvo įvertinti taip pat labai gerai – 
atitinkamai 4,55 ir 4,51 balai.  
 
Absoliučiai visi 100 proc. ASPĮ nurodė, jog įgyvendinus ES struktūrinių fondų finansuotą projektą (-
us), apskritai pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė įstaigoje. 95,5 proc. (n=85) ASPĮ vadovų 
nurodė, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas apskritai pagerėjo (63 paveikslas). Detalūs 
ASPĮ komentarai ir pasiūlymai, kaip pagerinti šeimos gydytojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę ir prieinamumą yra pateikiami 1 šios ataskaitos priede.   
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63 pav. ASPĮ vadovų nuomonė apie šeimos gydytojo paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius 
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95,4 proc. (n=83) ASPĮ-os nurodė, jog įgyvendinus iš ES struktūrinių fondų pagal BPD 1.4 veiklas 
finansuotą(-us) projektą(-us), jų įstaigoje buvo įdiegtos IT. Detalesnis įdiegtų IT spektras pateiktas 64 
paveiksle, kur matyti, kad 2/3 ASPĮ įsigijo ir pastatė kompiuterius su programine įranga registratūroje 
bei medicinos darbuotojų kabinetuose, pusė įstaigų šių projektų dėka įsidiegė internetinį ryšį. Tarp kitų 
IT ir IS buvo paminėta: 

• ASPĮ įdiegta buhalterinės apskaitos, profilaktinių skiepų programos; 
• senieji kompiuteriai buvo pakeisti naujais; 
• įsigytas odontologinis rentgeno aparatas su vaizdų grafinio vaizdavimo sistema; 
• įsigyta ir įdiegta programa MedInfo; 
• įsigyti ir įdiegti kompiuteriai sveikatos statistikos duomenims rinkti. 

 

72 77

54

18

28 23

46

82

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Įsigyti ir pastatyti
kompiuteriai su

programine įranga
registratūroje

Įsigyti ir pastatyti
kompiuteriai su

programine įranga
kabinetuose

Įdiegtas internetas Kita

Pr
oc

. Neįdiegta
Įdiegta

 
64 pav. ASPĮ įdiegtos IT 

 

 
 



 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
Parama kardiologinės pagalbos teikimui gerinti buvo nukreipta į šias tikslines grupes: 

• 15 proc. Lietuvos gyventojų, gyvenančių 15-os savivaldybių teritorijoje ir 25 proc. Lietuvos 
kaimo gyventojų;  

• RLKP dalyvaujančiose ASPĮ (be KMUK) pagalbą gavo 161 tūkst. 994 ligoniai su I00-I99 
diagnozėmis, iš jų 89 tūkst. 217 I lygio ASPĮ ir 32 tūkst. 887 II lygio ne Vilniuje esančiose 
ASPĮ. 2004-2007 metais šių ligonių skaičius padidėjo 13 proc. 2007 m. II lygio ne Vilniuje 
esančiose ASPĮ 82 proc. sudarė 50 metų ir vyresni asmenys. 

 
Lietuvoje, kaip RLKP įgyvendinimo teritorijoje, nors ir mažesniu intensyvumu, auga jaunimo 
sergamumas kraujotakos sistemos ligomis. 
 
2007 metais, palyginti su 2004 m., bent pusei ligonių, kuriems nustatyta galutinė I00-I99 diagnozė, 
buvo suteikta daugiau specializuotų kardiologinių paslaugų. 
 
2004-2007 metais RLKP dalyvaujančiose ASPĮ suteiktų ambulatorinių kardiologinių paslaugų dalis 
padidėjo nuo 15,6 proc. iki 17 proc. kaip dalis visų Lietuvoje suteiktų ambulatorinių kardiologinių 
paslaugų, kai šių paslaugų apimtis padidėjo 34 proc. 
 
26 proc. padidėjo ambulatorinių paslaugų skaičius specializuotose ASPĮ, paslaugas teikiančiose ne 
Vilniuje. Taip pat reikšmingai išaugo šių paslaugų teikimas VULSK ir VUAL. Skirtingai nei visoje 
Lietuvoje, padidėjo ne tik konsultacijų, bet ir apsilankymų dėl kardiologinių konsultacijų suteikimo 
skaičius. 
 
Ambulatorinių konsultacijų (paslaugos kodas 1559) teikimo apimtys RLKP 2004-2007 metais augo 
sparčiau nei vidutiniškai Lietuvoje ir analizuojamu laikotarpiu padidėjo 84 proc. 16-koje RLKP 
dalyvaujančių ASPĮ pradėtos teikti kardiologo konsultacijos, kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) 
veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė (paslaugos kodas 2705). 
 
SVEIDROS duomenimis, išsamaus ŠKL tikimybės vertinimo ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų 
teikimas yra labai ribotas. Tačiau 40 proc. apklaustų RLKP dalyvaujančių specializuotų ASPĮ teigia, 
kad jos teikia ambulatorines reabilitacijos paslaugas. 
 
Stacionarinių kardiologinių paslaugų teikimas Lietuvoje 2004-2007 metais padidėjo 60 proc. II lygio 
stacionarinių paslaugų teikimo apimtys šiuo laikotarpio padidėjo 22 proc. ir 2007 m. RLKP 
dalyvaujančios ASPĮ suteikė daugiau nei 20 proc. visų II lygio stacionarinių kardiologinių paslaugų, 
suteiktų Lietuvoje. Svarbu pažymėti, kad II lygio stacionarinių paslaugų augimas įvyko pagrindinai ne 
Vilniuje (kur VUAL šių paslaugų teikimas padidėjo 9 proc., o VULSK – sumažėjo 5 proc.), o 
rajonuose veikiančiose ASPĮ. Kalbant apie III lygio paslaugų teikimo augimą VULSK, pažymėtina, 
kad 2007 m. ši įstaiga suteikė apie 40 proc. Lietuvoje teiktų intervencinės radiologijos paslaugų; be to, 
nuo 2005 m. reikšmingai padidėjo ir kitų kardiologinių tyrimų teikimas.  
  
Per 2008 m. 11 mėnesių mobilios brigados, aprūpintos reanimobiliais, pervežė 791 pacientą. Tai iš 
dalies lėmė kardiologinės reanimacijos (beveik 40 proc.) augimą, taip pat ir prognozuojamą kitų 



 110 

specializuotų III lygio paslaugų teikimo padidėjimą. Šiuo metu visgi dar nėra galimybės vertinti šios 
veiklos poveikius, susijusius su mirštamumo mažinimu. Apskritai analizuojant II ir III lygio pacientų 
srautų optimizavimą, dar negalima daryti galutinių išvadų dėl pažangos šioje srityje.  
 
Ambulatorinės kardiologinės pagalbos laukimo laikas specializuotuose ASPĮ pagal TLK skelbiamą 
informaciją svyruoja nuo 0 iki 25 d., kreipiantis telefonu - nuo 0 iki 127 d. (pacientų apklausos metu 
dažniausiai buvo kalbama apie galimybę užsiregistruoti konsultacijai telefonu po 1,5-2 mėn.), o ASPĮ 
nurodė, kad vidutinis laukimo laikas yra 10 arba 19 dienų ir svyruoja nuo 3 iki 70 dienų. Informacija 
apie stacionarinės specializuotos pagalbos laukimo laiką, gauta iš ASPĮ, identifikuoja vidutinę 19 dienų 
laukimo trukmę (ilgiausiai reikia laukti 35 dienas). Laukimo laiko rodiklio pokyčius (įgyvendinus ES 
SF paremtus infrastruktūros modernizavimo projektus) blogiausiai įvertino ir ASPĮ vadovai. 
Pagrindinės pacientų eilių susidarymo priežastys yra: 2004-2007 metų laikotarpiu pastebėtas 
ambulatorinių siuntimų augimas (atitinkamai ir specialistai siūlo tobulinti paslaugų teikimo 
reguliavimą), taip pat gydytojų specialistų trūkumas. 
 
Gydytojų kardiologų trūkumas minimas nepaisant to, kad 2004-2007 metais RLKP dalyvaujančiose 
ASPĮ jų skaičius išaugo 45 proc. (užimtų etatų skaičius – 21 proc.). taip pat ir tarptautiniame kontekste 
šalies aprūpinimo gydytojais kardiologais rodikliai yra vieni geriausių Europoje. 
 
Kalbant apie kitus nei žmogiškuosius išteklius, darbo sąlygų pagerėjimas dėl atlikto remonto ir įsigytos 
medicininės įrangos, akcentuojamas praktiškai visose RLKP dalyvaujančiose ASPĮ. Šiose įstaigose 
medicinos personalas palankiausiai įvertino pokyčius, susijusius su medicinos įrangos ir IT įsigijimu. 
Tačiau svarbu pažymėti, kad tik 40 proc. ligoninių ir 50 proc. reabilitacijos įstaigų mano, jog turimos 
IT ir IS galimybės yra pilnai išnaudojamos. 
 
ASPĮ vadovu nuomone, dauguma pokyčių, įvykusių PASPĮ įgyvendinus RLKP, yra vertinami labai 
gerai. 91 proc. dalyvavusių apklausoje PASPĮ teigė, kad kardiologinės pagalbos kokybė pagerėjo; 67 
proc. pažymėjo, kad pagerėjo ir šios pagalbos prieinamumas. 
 
Reprezentatyvios gyventojų apklausos dėl pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų 
kokybės ir prieinamumo duomenimis, paaiškėjo, kad:  

• kaimo gyventojai (palyginti su miesto gyventojais) statistiškai reikšmingu skirtumu geriau 
vertino šeimos gydytojo kabinete atliktus remonto ir įrengimo darbus;  

• kaimo gyventojų šeimos gydytojai dažniau gali atvykti pagal iškvietimą į namus, nes įsigijo 
darbe naują automobilį; 

• kaimo gyventojus aptarnaujančių šeimos gydytojų darbo sąlygos pagerėjo daugiau nei 
miestuose. 

 
Taigi, net visos Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad svarbiausios intervencijos sudarė realias 
sąlygas paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, ypač kaimo vietovėse. 
 
Vidutinis šeimos gydytojo paslaugų kokybės vertinimo rodiklis yra 3,8, o šeimos gydytojo paslaugų 
prieinamumo rodiklio vidurkis yra 3 iš 5 galimų balų. 
  
Kokybinis pacientų tyrimas taip pat atskleidė, kad pacientai, nors iš esmės yra patenkinti pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, tuo pačiu pateikė nemažai pasiūlymų, kaip pagerinti šeimos 
gydytojų paslaugų kokybę. Pacientų vertinimu, gydytojo profesionalumas ir asmeninės savybės yra 
svarbiausias paslaugų kokybės veiksnys.  
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123 paramą gavusiose ASPĮ 2007 m. buvo aptarnaujama apie 500 tūkst. asmenų, t.y. 50 proc. visų 
Lietuvos kaimo gyventojų (paramą gavusiose apskrityse šis rodiklis siekia 79-95 proc.).  Registruotų 
gyventojų skaičius 2004-2007 metais sumažėjo 50 tūkst. (apie 5 proc.), kas tiksliai paaiškinama 
neigiamomis demografinėmis (įskaitant migracijos mastus) tendencijomis. Paramą gavusių ASPĮ 
aptarnaujamai populiacijai būdingas didesnis nei kitų PASPĮ populiacijai vaikų ir pagyvenusių asmenų 
grupių santykinis svoris. 
 
90 proc. apklausoje dalyvavusių PASPĮ įsigijo transporto priemones. Padidėjus naudojamų transporto 
priemonių skaičiui (iki vidutiniškai 2,7 vienai PASPĮ) ir sumažėjus aptarnaujamų gyventojų skaičiui 
(kai vidutinis faktinis iškvietimų į namus skaičius 2005-2007 m. nepasikeitė), vidutiniškai viena 
transporto priemone aptarnaujamų gyventojų skaičius 2004-2007 metais sumažėjo trečdaliu, ir tai gali 
liudyti apie sukurtas pagalbos prieinamumo ir kokybės gerinimo sąlygas.  
 
Daugiau kaip 80 proc. apklaustų ASPĮ atliko patalpų remontą ir beveik visos įsigijo medicininę įrangą. 
Panaši PASPĮ dalis (94 proc.) įsigijo kompiuterinę ir programinę įrangą.  
 
2007 m. vidutiniškai vienoje paramą gavusioje PASPĮ dirbo 6 gydytojai. Šeimos gydytojų skaičius 
paramą gavusiose PASPĮ padidėjo nuo 448 iki 483 gydytojų (7 proc. prieaugis), užimtų šeimos 
gydytojų etatų skaičius buvo didesnis ir sudarė 9 proc. Paramą gavo apie 25 proc. PASPĮ dirbančių 
šeimos gydytojų. Šeimos gydytojų komandose dirbančių gydytojų skaičius sumažėjo nuo 307 iki 284 
gydytojų (nuo 357 iki 257 etatų).   
 
2008 m. šeimos gydytojai paramą gavusiose PASPĮ vidutiniškai aptarnavo 1 tūkst. 451 gyventoją, o 
šeimos gydytojų komandos gydytojai vidutiniškai aptarnavo 992 gyventojus. Prirašytų gyventojų 
skaičius sumažėjo vidutiniškai nuo 1 tūkst. 368 iki 1 tūkst. 281 asmenų. Toks 6 proc. vidutinio 
aptarnaujamų gyventojų skaičiaus sumažėjimas įvyko dėl 15 proc. sumažėjusių gyventojų, kuriuos 
aptarnauja šeimos gydytojų komandos, skaičiaus ir dėl 3 proc. sumažėjusio gyventojų, kuriuos 
aptarnauja šeimos gydytojai, skaičiaus. Kitose Lietuvos ASPĮ vidutinio aptarnaujamų gyventojų 
skaičiaus sumažėjimas buvo mažesnis (2 proc.). 
 
Patekimo pas šeimos gydytoją laikas vidutiniškai yra 24 val.: planuotos konsultacijos reikia laukti 1-2 
dienas (ilgiausiai 5-14 dienų), bet ūmaus susirgimo atveju dažniausiai teigiama, kad užtikrintas 
patekimas nedelsiant arba vienos valandos bėgyje.  
 
PASPĮ apklausos duomenimis, siuntimų pas gydytojus specialistus skaičius 2004-2007 metais išaugo 
(įvertintas apie 24 proc. prieaugis). Nuo 49 iki 64 proc. prisirašiusių gyventojų per metus apytiksliai 
gavo siuntimų ambulatorinėms gydytojų specialistų konsultacijoms. Vyrauja siuntimai pas gydytojus 
kardiologus, neurologus ir rentgenologus.   
 
Tyrimas atskleidė, kad padalinių (medicinos punktų) reorganizavimo atžvilgiu vyravo šių padalinių 
uždarymo (41 proc. ASPĮ uždarė vidutiniškai po 2, o 25 proc. PASPĮ atidarė vidutiniškai po 1 padalinį) 
tendencija.  
 
Bendras PASPĮ darbuotojų prieinamumo ir kokybės pokyčių dėl paramos gavimo rodiklis yra geras 
(4,3 balai iš 5 maksimalių balų), panašius (4,5 balai) vertinimus suteikė šiems rodikliams ir PASPĮ 
vadovai. Įstaigų vadovai taip pat labai gerai (4,66 balai) vertina darbo sąlygų pasikeitimą. Palankiausiai 
buvo įvertinti pokyčiai, kuriuos sąlygojo medicininės įrangos įsigijimas. Blogiausiai buvo įvertintos 
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pacientų galimybės užsiregistruoti internetu, nors tam tikra pažanga šioje srityje gali būti pažymėta, 
kadangi įgyvendinant projektus, 2/3 įstaigų įsidiegė internetinį ryšį.   
 
 

Rekomendacija Rizika Nuoroda  į 
ataskaitos 

tekstą 

Adresatas Įgyvendinimo 
terminas 

Integruoti 
vertinimus į 
planavimo ciklą  

Jeigu projektas 
vertinamas netinkamu 
laiku, gali nebūti 
tinkamos informacijos 
arba rezultatai nebus 
panaudoti planavimo 
tobulinimui 

Psl. 25, 64 VšĮ Centrinė 
projektų 
valdymo 
agentūra. 
LR SAM 

2009-2013 m. 

Atlikti išankstinį 
skiriamos paramos 
rezultatų ir 
poveikių vertinimą 
taikant loginį 
modeliavimą ir 
siekiant patikslinti 
vertinimo rodiklius  

Nebus galimybės 
susieti faktinius 
pokyčius projektų 
poveikių srityse su 
projektų įgyvendinimu 

Psl. 89, 47,  
103 

LR SAM 
 

2009-2010 m. 

Skiriant paramą 
sukurti stebėsenos 
sistemą (reguliariai 
renkant informacija 
apie rodiklius)  

Vertinant skiriamos 
paramos rezultatus, 
nėra kaip išmatuoti, ar 
netgi surinkti duomenis 
apie tikslų ir siekių 
pasiekimą 

Psl. 35 LR SAM ir 
pavaldžios  
institucijos 
(pvz., LSIC, 
VLK, 
VASPVT) 

2009-2013 m. 

Padidinti 
reikalavimus 
projektų tęstinumo 
analizei 

Stipriai veikiantys 
aplinkos veiksniai, 
kurie sumažins, netgi 
eliminuos stimulus 
naudotis projektų metu 
sukurtomis sąlygomis 
ir galimybėmis (pvz., 
paslaugų apmokėjimo 
sistema)  

Psl. 99 LR SAM, 
VšĮ Centrinė 
projektų 
valdymo 
agentūra, 
Projektų 
rengėjai 

2009-2010 m. 

Kompleksiškumas 
planuojant paramos 
skyrimą, derinant 
kapitalines 
investicijas su kito 
pobūdžio 
priemonėmis 

Įranga arba kitas turtas 
nepilnai naudojamas 
dėl kompetencijos arba 
teisinio reguliavimo 
spragų  

Psl. 66  LR SAM 
 

2009-2013 m. 

Skiriant paramą 
santykinai 
nedidelėms ASPĮ, 
atsižvelgti į jų 

ASPĮ negalės pilnai 
pasinaudoti parama 

Psl. 30 LR SAM, 
VšĮ Centrinė 
projektų 
valdymo 

2009-2011 m. 
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Rekomendacija Rizika Nuoroda  į 
ataskaitos 

tekstą 

Adresatas Įgyvendinimo 
terminas 

ribotus 
administravimo 
išteklius ir patirtį  

agentūra 
 

Sudarant sutartis su 
ES SF paramos 
gavėjais, įtraukti 
sutarties punktą, 
nurodantį, kad 
paramos gavėjai 
įsipareigoja teikti 
informaciją apie 
gautą paramą 
atliekant 
mokslinius 
tyrimus/vertinimus, 
susijusius su ES SF 
paramos 
įgyvendinimu 

ASPĮ neteikia 
informacijos, kuri 
reikalinga atliekant 
vertinimus ir tobulinant 
paramos skyrimo 
planavimą 

Psl. 25 LR SAM, 
VšĮ Centrinė 
projektų 
valdymo 
agentūra, 
Projektų 
vykdytojai 

2009-2013 m. 
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PRIEDAI 
 
 

Priedas Nr. 1 
 

 
PIRMINIŲ ASPĮ VADOVŲ KOMENTARAI 

APIE ŠEIMOS GYDYTOJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO 
GERINIMĄ 

 
(ASPĮ anketose pateiktų atsakymų kalba netaisyta) 

 
 

KOKYBĖS GERINIMAS 

• ES struktūrinių fondų paramos lėšos buvo skirtos kaimo vietovėse esančių gydymo 
įstaigos padalinių modernizavimui. Ne visos gydytojų, dirbančių poliklinikoje, darbo 
vietos yra modernizuotos, reikalingas dalies patalpų remontas, būtina atnaujinti dalį 
medicininės įrangos ir medicininius baldus, įsigyti biuro baldus, aprūpinti tas darbo 
vietas informacinėmis technologijomis.  

• Darbą trukdo bloga informacinė sistema: nėra ryšio su darbo birža ir ligonių kasa. 
Kiekvieną, užsiregistravusį ligonį darbo biržoje, aš turiu apdrausti. Arba man, arba 
ligoniui į kasas reikia važiuoti 50 km. Tai trukdo darbo laiką. 

• Reikėtų modernia, šiuolaikiška medicinine įranga, kompiuterine technika bei org. 
technika aprūpinti kitų gydytojų (vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, gyd. chirurgo, gyd. 
akušerio-ginekologo, gydytojų odontologų) kabinetus, registratūrą bei atnaujinti 
nusidėvėjusius biuro baldus įstaigoje.  

• Reikalinga įdiegti apskrities mastu tiesioginius kompiuterizuotus ryšius su ligoninėmis ir 
konsultacinėmis poliklinikomis (kompiuterizuotas gydytojų-specialistų atsakymų 
pateikimas, laboratorinių duomenų apsikeitimas, reikiamos informacijos pateikimas 
specialistams apie pacientus. 

• Didinti finansavimą iš ligonių kasų.  
• Trūkumas šeimos gydytojų. Per didelis krūvis šiuo metu dirbantiems gydytojams. Vis 

tiek liko didelis skaičius įvairios med. dokumentacijos pildymo. 
• Įdiegti naująsias informacines technologijos priemones, apjungiant informaciją apie 

pacientą į vieningą sistemą, įdiegti elektroninę registraciją, siekiant užtikrinti elektroninę 
registraciją. Sustiprinti materialinę bazę, siekiant užtikrinti slaugą pacientų namuose. 

• Kad pagerėtų paslaugų kokybė, būtina mažinti prirašytų prie BPG pacientų skaičių , 
tačiau kaip visa tai padaryti, kad nepaprastai trūksta rajone šeimos gydytojų, nors visos 
darbo ir gyvenimo sąlygos ir atlyginimai yra neblogi. 

• Reikėtų vietoje gyvenančio ir kasdien dirbančio BPG.  
• Sumažinti šeimos gydytojų darbo krūvį, riboti iškvietimus į namus.  
• Kad pagerėtų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė reiktų įdiegti informacines 

technologijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti šiuolaikines ir efektyvias 
technologijas, tyrimo metodus, efektyviai spręsti ligų profilaktikos, sveikatos 
išsaugojimo, gydymo paslaugų prieinamumo problemas.  

• Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, nuolatinis tobulinimasis.  
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• Reikalingas įstaigos filialas.  
• Reikalinga atnaujinti odontologinę įrangą, padaryti remontą gydymo įstaigoje, įsigyti dar 

nors vieną automobilį, nes slaugytojos vyksta į skirtingus kaimus pas neįgalius kasdien 
savo transportu. 

• Reikia naujų šeimos gydytojų. Jų trūksta (kai kurie gydytojai dirba labai dideliu krūviu). 
Esami gydytojai yra gana garbingo amžiaus (mažiau paslankesni naujovėms). Nauji 
neateina. Trūkstant šeimos gydytojų, dirbama komandos principu (samdome papildomai 
chirurgą, ginekologą) – dėl to didėja išlaidos. Trūksta lėšų, kad gydytojai dirbtų 
optimaliu krūviu ir gautų padorų atlyginimą; kad būtų galima pagerinti darbo sąlygas 
visuose padaliniuose. 

• Įsigyti dar vieną automobilį gydytojų iškvietimams į namus. 
• Šeimos gydytojai ir vidaus ligų gydytojai aptarnauja didesnį prisirašiusiųjų skaičių, negu 

numatyta Valstybinės ligonių kasos normatyvuose. Priėmus naujų gydytojų, paslaugų 
kokybė pagerėtų. Jauni specialistai šiuo metu į rajonus vyksta nenoriai dėl kelių 
priežasčių: gyvenamo ploto stygiaus, mažesnio atlyginimo ir sunkumų prisirašant 
pacientus.  

• Kelti profesinę kvalifikaciją, kelti darbo motyvaciją, rimčiau žiūrėti į medikų sveikatą. 

• 1. Elektroninės sistemos įdiegimas prisiregistruojant pas šeimos gydytojus. 2. Esamų 
diagnostikai skirtų aparatų, laboratorinių aparatų, galimybių fiksuoti išvadas popieriuje 
(pneunotachometras). 3. Išplėsti laboratorinių tyrimų mokamų iš privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšų skaičių.  

• Sureguliuoti pacientų srautą. Įsigyti echoskopą.  
• Mūsų nuomone, turėtų būti pirminiame lygyje (miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 

4 tūkst. gyventojų) finansuojamas masažas, fizioterapinės procedūros. Taip pat būtina 
finansuoti daugiau tyrimų (kalio kiekio kraujyje, taip pat lipidogramas visiems 
gyventojams, kuriems būtina jas atlikti).  

• Įrengti neįgaliųjų liftą arba keltą, darbuotojų poilsio zonas ar kabinetus; sutvarkyti 
poliklinikos aplinką.  

• Turėtų keistis iš principo paslaugų apmokėjimas, o ne pinigų „permetimas" iš vienos 
kišenės į kitą, būtinas simbolinis mokestis už vizitą, norint išvengti nereikalingų pacientų 
konsultacijų, nes jie užima „tikro“ paciento vietą. Pabaigti tas nesąmones su iškvietimais, 
arba oficialiai, nustatyta tvarka apmokestinti visur. 

• Reikėtų daugiau šeimos gydytojų, dar reikėtų kai kurios įrangos, būtina tobulinti 
gydytojų ir slaugytojų profesinę kvalifikaciją, sparčiau diegti informacines technologijas, 
taip pat mokyti ir tobulinti darbuotojų darbo su kompiuteriu įgūdžius, informacinių 
technologijų taikymą praktiniame darbe, tobulinti darbo organizavimą, daugiau funkcijų 
perduodant slaugytojoms. 

• Mažinti darbo su dokumentais, vaistų išrašymo apimtis, kad būtų pilnai išnaudotos 
galimybės elektroninių paslaugų (programos, kurios mažintų rašymą).  

• 1.Dokumentacijos mažinimas. 2. Materialinis darbuotojų suinteresuotumas: įkainių 
kilimas, apmokėjimas už aptarnautų pacientų skaičių.  

• Įdiegti e-sveikatą. 
• Įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė yra gera, paslaugų kokybė dar 

pagerėjo, įsigijus naują laboratorinę ir odontologinę įrangą.  
Įstaigoje trūksta odontologo, šiuo metu dirba 0,5 etato krūviu, dėl odontologų trūkumo 
rajone ir aplinkiniuose rajonuose, įstaigai sunku apsirūpinti šiais specialistais. 
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• Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas ir pilnai įgyvendinti ES struktūrinių 
fondų finansuotą projektą  mums reikia įdarbinti dar vieną BP gydytoją. 2007-2008 m. į  
R. ir R. rajoną neatvyko nei vienas BP gydytojas.  

• Projektą: 1) „E – sveikata“ įgyvendinti šeimos gydytojo lygmenyje, siekiant sumažinti 
gydytojo laiko sąnaudas „raštininko“ darbu. 2) Aprūpinti transporto priemonėmis ne tik 
gydytojus, bet ir slaugytojas, dirbančias kaimo vietovėje. 

• Kuo greičiau įdiegti E- sveikatą ir PSP įstaigose: 
2)elektroninį receptą;  
3) bendrąją elektroninę kortelę; 
4) papildomą sveikatos draudimą. 

• Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas; Naujų technologijų diegimas; 
Personalo kvalifikacijos tobulinimas; Personalo motyvavimas; Įstaigos kultūros 
gerinimas 

• Išplėsti II lygio paslaugų kiekį.  
• Įdiegti: elektroninę paciento kortelę, elektroninis ryšys keičiantis duomenimis su kitomis 

gydymo įstaigomis, daugiau ES paramos fondų projektų kuriuose galima būtų dalyvauti 
ypač kaimo vietovėse veikiančiom gydymo įstaigom nes sunku konkuruoti su miestu ir 
pritraukti darbuotojų į kaimą. 

• Būtina atremontuoti ir kitas įstaigos pagal panaudos sutartį naudojamas patalpas bei visas 
apšiltinti. Šiandien įstaigoje jaučiamas  labai didelis patalpų trūkumas, nes pacientų 
skaičius auga, o įstaiga, vykdanti savo veiklą tik nuo 2006 metų dar nepajėgi savo 
lėšomis tai atlikti. Reikalinga dar ir kai kuri nauja medicininė įranga, nes pilnai 
nepradėjus vykdyti veiklos, sunku buvo numatyti visus būsimus poreikius. 

• Turimi automobiliai seni, jie dažnai remontuojami. Trūksta įstaigai sterilizatoriaus. Nėra 
kompiuterizuotos šeimos gydytojų darbo vietos. 

• Įdiegta visoje Lietuvoje vieninga elektroninė duomenų sistema . 
• Optimalizuoti gydytojų darbo krūvius.  
• Valstybės mastu: 

1. Iš esmės sumažinti popierinę rašliavą. 
2. Nustatyti ir mokėti realius asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainius, bent 2 kartus 
viršijančius dabartinius, juos skirti tik darbo užmokesčio ir med. paslaugų teikimo 
reikmėms. 
3. Dalinai kompensuoti įstaigoms komunalinių paslaugų, šildymo, medicininių atliekų 
šalinimo išlaidos. 
4. Apmokestinti su gydymo procesu nesusijusias paslaugas – nedarbingumo ekspertizę, 
specialiųjų poreikių nustatymas ir t. t.  
5. Odontologo paslaugas atskirti nuo šeimos gydytojo ir mokėti ne po 3 Lt/mėn. už 
prirašytą asmenį, o tik už atliktą darbą, bet realų įkainį.  

• Sumažinti gydytojų darbo krūvius, didinant įkainį už prisirašiusį gyventoją(ypač 
pagyvenusio amžiaus).mažinant prisirašiusių pas gydytoją gyventojų skaičių. 
Nėra motyvų, kad būtų galima priviliot jaunus gydytojus į rajoną. 
Padėtis 5 metų bėgyje bus kritiška. 

• Norint pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę įstaigoje reikėtų šeimos gydytojų, 
kurių šiuo metu jaučiamas trūkumas. Taip pat įdiegti vieningą pacientų apskaitos 
programą respublikos mastu. 
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• Kad būtų galima lengviau keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, sukurti informacinius 
sveikatos priežiūros tinklus, siejančius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietas, kad 
būtų galima derinti veiksmus, reaguojant į susidariusias pavojingas sveikatai aplinkybes, 
užtikrinti internetines sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., informacijos apie sveiką 
gyvenseną ir ligų prevenciją teikimą, taip pat teikti nuotolinių konsultacijų, e.Recepto ir 
e.Kompensavimo paslaugas. Dėl geresnių galimybių gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas, priežiūros kokybės, į piliečius orientuotų sveikatos priežiūros sistemų ir 
sveikatos priežiūros sektoriaus našumo įdiegti e.Sveikata sistemą. 

• Manau, kad būtų geresnė kokybė paslaugų, jei medicinos punktai būtų aprūpinti kaip 
šeimos kabinetai. 

• Ambulatorijos šeimos gydytojams reikėtų darbo vietoje turėti kompiuterinę įrangą, 
internetą, sutvarkyti prie ambulatorijos automobilių aikštelę, įvažiavimą invalidams.  

• Manau (ir daroma) kokybę galima pagerinti keliant kvalifikaciją tiek BPG, tiek BS 
internetu ir mokymo bazėse. Bendradarbiaujant su kitomis specializuotomis įstaigomis 
atliekami laboratoriniai tyrimai, taikant naujausias technologijas.  

• Suremontuoti patalpas, įrengti aikštelę automobiliams. Atnaujinti kompiuterinę įrangą, 
programas, registratūros baldus. Sukurti interneto svetainę, įsigyti automobilį BP 
slaugytojams.  

• Šeimos gydytojai rajonuose turi didelį aptarnaujamų pacientų skaičių. Daugiau 
gyventojų, ypač kaimo vietovėje, yra vyresnio amžiaus. Jie dažniau naudojasi sveikatos 
priežiūros specialistų paslaugomis. Esant didesniam sveikatos priežiūros specialistų  
užimtumui nepakankamai laiko lieka profilaktiniam darbui. Reikia peržiūrėti vadinamąjį 
„kaimo priedą“, jį padidinus atsirastų galimybė į kaimiškas vietoves pritraukti daugiau 
specialistų. Iš pateikto projekto buvo išbraukta medicininė įranga  skirta medicinos 
punktams.     

• Kad pagerėtų paslaugų kokybė reikia: 
1.Užtikrinti pakankamą finansavimą iš TLK,  atsižvelgiant į pastatų amortizaciją, 
energetinius poreikius,  įrangos susidėvėjimą.  
2. Užtikrinti šeimos gydytojui reikalingų biocheminių tyrimų apmokėjimą. 
3. Įdarbinti šeimos gydytoją ir  bendruomenės slaugytoją (personalo trūkumas rajonuose 
tai ypač aktuali problema). 

• 1. Mažinti „popierinio“ darbo krūvį gydytojams ir slaugytojoms. 
2. Suaktyvinti vidinio audito darbą.  

• Pastabos 11 punktui: darbo sąlygos, patalpų remontai buvo atlikti 2003m. iš įstaigos lėšų. 
1. Sumažinus šeimos gydytojo  darbo krūvį, pagerintume sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę. 

• Turėtų būti praplėstas tyrimų, kompensuojamų TLK pasas (pirmenybė sveikatos 
priežiūroje.  

• Laisvų bendrosios praktikos gydytojų ir gydytojų odontologų darbo vietų užpildymas 
naujais specialistais.  

• Būtina kompiuterizuoti gydytojų kabinetus.  
• Reikėtų reorganizuoti šeimos kabinetą į AB. Tada galėtų dirbti  ne tk šeimos, bet ir kiti 

specialistai: chirurgas, ginekologas, pediatras. Bet tai neįmanoma dėl gydytojų trūkumo. 
Galėtų veikti vietinės reabilitacijos kabinetai, kurie pradėti įrenginėti mūsų įstaigoje.  

• Pastabos : reikia keisti medicininių dokumentų (formų) apimtį ir turinį – pritaikyti 
kompiuteriniam variantui ir greičiau įdiegti elektroninę ambulatorinę kortelę, 
kompiuterizuoti laboratorijas, diagnostinius kabinetus.  Išlaisvinti šeimos gydytoją nuo 
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socialinių problemų sprendimo (GKK, slaugos priemonių ir kompensuojamų receptų (tai 
yra vaistinių reikalas) rašymo. 

• Tinkamas finansavimas už suteiktas paslaugas. Įstatymų, numatančių sveikatos 
priežiūros sistemoje prioritetus, laikymasis. Būtinas privačių ir viešųjų - valdiškų įstaigų 
darbo sąlygų suvienodinimas.   

• Paslaugų kokybei gerinti praktiškai sudarytos visos galimybės. Didžiausia problema 
darosi tai, kad nuolat mažėja ne tik paslaugas teikiančiųjų (gydytojų) skaičius, bet ir 
norinčiųjų jas gauti skaičius. 

 
 
 
 

PRIEINAMUMO GERINIMAS 
 

• 1. Sudaryti patrauklias darbo sąlygas poliklinikoje, kad dirbti čia atvyktų jauni šeimos 
gydytojai - tokiu būdu galima sumažinti aptarnaujamų apylinkėje pacientų skaičių ir 
pagerinti paslaugų prieinamumą; 2. Kelti bendrosios praktikos slaugytojų 
kvalifikaciją, plėsti jų savarankiško darbo apimtis ir tai reglamentuoti norminiais teisės 
aktais.  

• Įvesti registraciją internetu.  
• Manome, kad šiuo metu teikiamos bendrosios praktikos gydytojo paslaugos 

prieinamos visiems  prisirašiusiems pacientams. Paslaugų prieinamumas pagerėtų, 
šeimos gydytojams sumažinus bereikalingų pažymų išrašymą ir papildomai 
deleguojant kitus darbus (pvz. kompensuojamų pasų išrašymą  ir t.t.)tai sudarytų 
greitesnį ligonių aptarnavimą ir pacientas greičiau  gautų medikų paslaugas.  

• Didinti darbuotojų skaičių.  
• Priežastis ta pati – trūkumas šeimos gydytojų. 
• Siekiant sumažinti eiles, atsisakyti šeimos gydytojų vizitų į namus. Socialinėms 

tarnyboms užtikrinti pacientų apsilankymą pas gydytoją, o būtinąją pagalbą teikia 
GMP. Prailgėjus ambulatorinėms gydytojo darbo valandoms – sumažės eilės, pagerės 
prieinamumas. Prieinamumą pagerintų ir naujos kompiuterinės technologinės 
programos įdiegimas bei (vieninga nacionalinė) – sveikatos tinklo plėtra.  

• Kad pagerėtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, būtina įdarbinti 2-3 šeimos 
gydytojus. 

• Įstaigoje pacientas patenka pas gydytoją tą pačią dieną, paslaugų prieinamumas gana 
geras.  

• Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui pagerinti mūsų gydymo įstaigoje reikėtų 
įdarbinti dar vieną šeimos gydytoją. Taip pat reiktų kompiuterizuoti darbuotojų darbo 
vietas, įdiegti informacines technologijas, pacientų registravimąsi internetu.  

• Stengiamės paslaugas priartinti prie ligonių, gyvenančių atokiau nuo centrinės 
gydymo įstaigos.  

• Mūsų nuomone, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas mūsų įstaigoje yra 
pakankamas. Įstaiga siekia teikti kompleksines aukštos kokybės paslaugas visiems 
savo pacientams, tokiu būdu norėdama išlaikyti savo rinkos dalį ir užsitikrinti veiklos 
tęstinumą. VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro ilgalaikiai strateginiai 
tikslai susiję su socialinio stabilumo savo darbuotojams užtikrinimu, paslaugų 
apimties išlaikymu ir jų didinimu. 
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• Plėsti paslaugų spektrą (pav. ambulatorinė dienos epizodo paslauga). 

• 1. Įdiegti elektroninę sistemą ligonių prisiregistravime. 2. Išrašinėti kompensuojamus 
medikamentus ir slaugos priemones elektroninės sistemos pagalba. 3.Galimybė gauti 
informaciją apie paciento konsultacijų išvadas elektroniniu būdu. 4.Šilumos taupymui 
apšiltinti ambulatorijos pastatą. 

• Įsigyti naują automobilį, tinkantį ligonių transportavimui ir lankymams kaimo 
vietovėse. Įsigyti echoskopą. Suvienodinti prisirašiusių gyventojų skaičių pas visus 
šeimos gydytojus.  

• Gerinant kaimo gyventojams paslaugų prieinamumą reikalinga dar viena  transporto 
priemonė. Įstaigoje  dirba 3 šeimos gydytojos. Taip pat teikiame slaugos ir 
paliatyviosios  pagalbos paslaugas. 

• Sukurti internetinį puslapį, kuriame būtų pacientams aktuali informacija bei išankstinė 
registracija internetu; įdiegti paprastesnę sistemą, leidžiančią pagreitinti dokumentų 
(ligonio kortelės, vaistų pasų, siuntimų, receptų, tyrimų ir kt.) tvarkymą, tai leistų 
gydytojams priimti daugiau ligonių.  

• Reikia keisti visą nusistovėjusią medicinos sistemos tvarką, ir mažinti ta biurokratinį 
aparatą medicinos sistemoje. 

• Turėtų dirbti daugiau tinkamai parengtų šeimos gydytojų (šeimos gydytojų trūksta!), 
visose srityse įdiegtos informacinės technologijos, visų gyventojų sveikatos draudimo, 
sveikatos statistikos duomenys, asmens sveikatos istorijos, vaistų receptai ir kt. 
tvarkomi tik automatizuotu būdu, tobulinti darbo organizavimą, daugiau funkcijų 
perduodant slaugytojoms. 

• Pas mus prieinamumas geras, patys pacientai turi laikytis išankstinio registravimosi 
tvarkos.  

• 1. Maksimalus dokumentacijos sumažinimas; 2. Internetinė pacientų registracija; 3. 
Pacientų patekimo pas pagrindinius specialistus reorganizacija (be BPG siuntimų).  

• Įdiegti e-sveikatą. 
• Mūsų įstaiga nedidelė, aptarnauja 3200 pacientų, dirba 3 šeimos gydytojai, todėl 

paslaugų prieinamumas yra geras, pacientai, atvykę į ambulatoriją, pas gydytoją 
patenka tą pačią dieną, per 15 min. – 2val. 
Įsigijus naują automobilį, pagerėjo pacientų lankymas namuose. 

• Pagal projektą finansavimo metu  visiškai  nebuvo skirta lėšų  stomatologinio kabineto 
įrengimui ir stomatologinei įrangai įsigyti. 

• 1)Įdiegti išankstinę registraciją internetu PSP įstaigose o ne tik II ir III lygio 
konsultacinėse poliklinikose;  
2) pakankamas šeimos gydytojų ir slaugytojų skaičius ir tinkamas jų darbo 
apmokėjimas 

• Pacientų registracija internetu 
Slaugos paslaugų namuose plėtra 

• Didesnio finansavimo, kad kuo daugiau būtų paslaugų finansuojamų valstybės 
lėšomis.  

• Reikia didesnio finansavimo, kad galima būtų priimti daugiau gydytojų, nes dviem 
šeimos gydytojam krūvis yra didelis, o pasamdyti daugiau nėra lėšų ir aišku nėra 
gydytojų ir dar kaime. 

• Padidinti įkainius už prisirašiusius gyventojus bent 30 proc.  
• Nėra kompiuterizuotos šeimos gydytojų darbo vietos. Trūksta automobilių 

iškvietimams į namus. 
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• 1. Mažėtų be galo didelio biurokratinio rašymo ; 
2. Pacientai kreiptųsi tik tikrai motyvuotai pas gydytojus , o smulkias problemas ( 
pvz.: ryte neišgėrė vaistų nuo kraujo spaudimo , blogai jaučiasi ir bėga pas gydytoją ) 
spręstų su tikrai kompetentingomis mūsų slaugėmis. 

• Reikalinga pastatų renovacija, naujos medicininės technikos įsigyjimas, kas pritrauktų 
jaunus specialistus.  

• Valstybės mastu: 
1. Stabdyti specialistų emigraciją ir užtikrinti pakankamą jų poreikį kaimuose ir 
rajonuose. 
2. Įvesti priemoką kiekvienam apsilankymui, kad būtų sudrausminti piktybiškai, be 
rimtos priežasties besilankančius pacientus (nebūtų bereikalingai apkraunami šeimos 
gydytojai, laiku patektų tie, kuriems tikrai reikia). 
3. Iki minimumo sumažinti gydymo įstaigų atliekamas socialines funkcijas, jas 
priskiriant socialiniams darbuotojams. 
4. Nustatyti pacientų mokėjimą už kreipimąsi į ligoninių priėmimo skyrius ne dėl 
būtinosios pagalbos (nebūtų skurdinamas pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
biudžetas, daugiau lėšų liktų geresniam darbo organizavimui). 
5. Sumažinti reikalavimų apimtį siuntimams pas specialistus išrašyti ir panaikinti 
privalomus periodinius dažnus siuntimus pas specialistus, pagrindžiančius 
kompensuojamų vaistų išrašymą. 
6. Medicininės reabilitacijos klausimų sprendimą palikti II lygiui. 

• Reikia auklėti pacientus, slaugytoją, kad ligonis suprastų, kada reikalinga šeimos 
gydytojo paslauga, sumažėtų nereikalingų konsultacijų skaičius. 

• Manau, kad prieinamumas yra patenkinamas, nes BPG neskaičiuoja savo darbo 
valandų. Visi jei yra reikalas pakliūna pas BPG tą pačią dieną, net ir atostogų ar ligos 
metu. 

• Paslaugų prieinamumas pagerėtų, išsprendus kadrų klausimą. Trūkstant gydytojų 
Lietuvoje, gauti specialistų tolimame kaime yra problema. Šiuo metu BPG yra 1,25 
etatai. Labai norėtųsi gauti specialistą dirbti pilnu krūviu.  

• Atidaryti odontologo kabinetą, įsigyti trūkstamą įrangą, suremontuoti patalpas.  
• Įgyvendinus E-Sveikatos projektą pacientui atsirastų galimybė internetu registruotis 

pas gydytoją, tuo mažiau apkraunant registratūros darbuotojus. Taip pat šeimos 
gydytojas turėtų galimybę internetu registruoti pacientą gydytojo specialisto 
konsultacijai. Didelė tikimybė, kad sumažėtų eilės, taip pat pacientas turėtų aiškumą, 
kada, kur ir į kokį specialistą reikia kreiptis.   

• 1. Pacientų švietimas (kai kreipiamasi dėl planinių dalykų ekstra tvarka).  

• 1.Įdarbinti dar vieną šeimos gydytoją, kurio paieškos iki šiol nedavė rezultatų. 
2.Sumažinti „popierizmą“. 

• Ligoniai prieinamumu nesiskundžia.  
• Įdiegti išankstinę elektroninę registraciją.  
• Reikalingas vienas šeimos gydytojas.  
• E-sveikatos sistemos įdiegimas visoje respublikoje.  
• Kad pacientai galėtų registruotis neatvykdami į PASPĮ.  
• Kadangi kaimo žmogui reabilitacija sunkiai prieinama, pradėjus veikti kabinetams, 

pacientams būtų didelė nauda. Kabinetai pradėtų veikti, jei pasisektų rasti gydytoją, 
kuris galėtų dirbti šeimos kabinete. Taigi pagrindinė bėda - gydytojų trūkumas.   

• Sujungti į bendrą kompiuterinį tinklą visus įstaigos padalinius, kad būtų  galimybė 
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pacientui konsultacijoms registruotis internetu iš kaimo bendruomenės medicinos 
punktų, ambulatorijų. 

• Paslaugų prieinamumas, kaip jau minėjau pagerėtų, jeigu turėtume visose 
ambulatorijose šeimos gydytojus, jeigu būtume įsteigę šeimos gydytojų kabinetus, 
jeigu pagerėtų situacija visuomeninio transporto paslaugų apimtyje. 
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Priedas Nr. 2 

 
ATSAKIUSIŲ Į PSPC ANKETAS ASPĮ SĄRAŠAS 

 
Eil.Nr.  Įstaiga 

1. VšĮ Rokiškio PASPC 
2. IĮ V.Paulauskienės šeimos klinika 
3. VšĮ Akmenės r. PSPC 
4. IĮ Algio Masilionio gydymo klinika 
5. VšĮ Šiaulėnų ambulatorija 
6. VšĮ Baisogalos PSPC 
7. VšĮ Virbalio ambulatorija 
8. VšĮ Ariogalos PSPC 
9. VšĮ Kartenos PSPC 
10. VšĮ Girškabūdžio ambulatorija 
11. VšĮ Kelmės r. BPG centras 
12. VšĮ Kelmės r. PSPC 
13. VšĮ Kidulių ambulatorija 
14. VšĮ Pasvalio PASPC 
15.  VšĮ Raseinių PSPC 
16. VšĮ Salantų PSPC 
17. VšĮ Skuodo PSPC 
18. VšĮ Šaukoto ambulatorija 
19. VšĮ Šilalės PSPC 
20. UAB Šilutės šeimos gydytojų centras 
21. VšĮ Tytuvėnų PSPC 
22.  VšĮ Židikų PSPC 
23. IĮ Lino Bieliausko šeimos klinika 
24. UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika 
25. VšĮ Šilutės PSPC 
26. VšĮ Rietavo PSPC 
27. VšĮ Jurbarko PSPC 
28. IĮ A.Briedžio medicinos kabinetas 
29. VšĮ Sidabravo ambulatorija 
30.  VšĮ Gelgaudiškio ambulatorija 
31. VšĮ Biržų šeimos gydytojų centras 
32. VšĮ Pagėgių PSPC 
33. VšĮ A.Biržiškos sveikatos namai 
34. VšĮ Biržų r. savivaldybės poliklinika 
35. VšĮ Grinkiškio ambulatorija 
36. A.Zamulskio gydymo įmonė "Pulsas" 
37. VšĮ Šakių PSPC 
38. VšĮ Lukšių ambulatorija 
39. VšĮ Gargždų PSPC 
40. VšĮ Kalvarijos PSPC 
41. VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC 
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42. VšĮ Palangos PASPC 
43. VšĮ Marijampolės PSPC 
44. VšĮ Sedos PSPC 
45. VšĮ Ventos ambulatorija 
46. VšĮ Kupiškio r. savivaldybės PASPC 

47. 
IĮ Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo 
kabinetas 

48. G.Radavičiaus klinika 
49. IĮ D.Mažonienės medicinos kabinetas 
50. VšĮ Rėkyvos ambulatorija 
51. VšĮ Tauragės r. PSPC 
52. UAB "Pirmoji viltis" 
53. IĮ Lolitos Samuolienės ambulatorija 
54. VšĮ Alksniupių ambulatorija 
55. UAB "Sveikatos darna" 
56. VšĮ Mažeikių senamiesčio PSPC 
57. VšĮ Šeduvos PSPC 
58. IĮ Vaidos Sireikienės  
59. VšĮ Luokės PSPC 
60. VšĮ Šiaulių r. PASPC 
61. IĮ Onos Parplėnienės ambulatorija 
62. IĮ Dalios Zaleskienės ambulatorija 
63. UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" 
64. VšĮ Krekenavos PSPC 
65. VšĮ Papilės ambulatorija 
66. VšĮ Priekulės PSPC 
67. VšĮ Plokščių ambulatorija 
68. VšĮ Vilkaviškio PSPC 
69. VšĮ Kruopių ambulatorija 
70. VšĮ Šiaulių r. PSPC 
71. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC 
72. IĮ Rasuolės Klusevičienės ambulatorija 
73.  Stasės Šadzevičienės ambulatorija 
74. IĮ T.Švedko gydytojos kabinetas 
75. VšĮ Mosėdžio PSPC 
76. A.Klišonio komercinė firma "Inesa" 
77. V.R. Petkinienės IĮ "Philema" 
78. VšĮ Paupių PSPC 
79. Antano Lizdenio IĮ "Sveikatos centras" 
80. VšĮ Kretingalės ambulatorija 
81. VšĮ Švėkšnos PSPC 
82. UAB "Staniūnų gatvės šeimos gydytojų centras" 
83. VšĮ Radviliškio PSPC 
84. IĮ Vilijos Kazlienės "Jūsų sveikata" 
85. VšĮ Neringos PSPC 
86. VšĮ Kybartų PSPC 
87. IĮ Laimos Marijos Šilgalienės įmonė "Sveikata" 
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88. VšĮ Telšių r. PSPC 
89. UAB "Jurbarko šeimos klinika" 
90. VšĮ Pakruojo r. PSPC 

 
NEATSAKIUSIŲ Į PSPC ANKETAS ASPĮ SĄRAŠAS 

 
Eil. Nr. Įstaiga 

1. VšĮ Kriūkų ambulatorija 
2. VšĮ Tirkšlių PSPC 
3. VšĮ Kaltinėnų PSPC 
4. VšĮ Kvėdarnos PSPC 
5. VšĮ Laukuvos ambulatorija 
6. VšĮ Pajūrio ambulatorija 
7. VšĮ Linkuvos ambulatorija 
8. VšĮ Lygumų ambulatorija 
9. VšĮ Žeimelio ambulatorija 
10.  VšĮ Rozalimo ambulatorija 
11. VšĮ Pakruojo poliklinika 
12. VšĮ Lekėčių ambulatorija 
13. VšĮ Panevėžio r.savivaldybės poliklinika 
14. IĮ R.Dirginčienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas 
15. VšĮ Joniškio PSPC 
16. VšĮ Juknaičių ambulatorija 
17. IĮ N.Dungveckienės šeimos klinika 
18. V.Prielgausko šeimos gydytojo kabinetas 
19. UAB "Plungės sveikatos centras" 
20. VšĮ Vištyčio ambulatorija 
21.  UAB "Telšių sveikata" 
22.  VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras 
23. UAB B.Burnicko BPG kabinetas 
24. IĮ Vilijos Lekešienės įmonė 
25. VšĮ Kretingos PSPC 
26. IĮ J.Jankauskienės šeimos gydytojų centras 
27. UAB "Gutavita" 
28. S.Keršanskienės privati šeimos klinika 
29. VšĮ Vainuto ambulatorija 
30. IĮ Živilės Vosylienės šeimos gydytojo klinika 
31. IĮ Onos Gurevičienės šeimos klinika 
32. VšĮ Sangrūdos ambulatorija 
33. IĮ R.Bernoto PSPC 
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ATSAKIUSIŲ Į KARDIOLOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMYNUS SĄRAŠAS 
 
 

 
Eil. NR. 

ASPĮ 

1. VšĮ Druskininkų ligoninė 
2. VšI Šalčininkų PSPC 
3. VšI Šalčininkų raj.savivaldybės ligoninė 
4. VšĮ Eišiškių PSPC 
5. VšĮ Širvintų ligoninė 
6. VšI Švenčionių   PSPC 
7. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė 
8. VšI Kupiškio ligoninė 
9. VšĮ Molėtų PSPC 
10. VšI Rokiškio raj.ligoninė 
11. VšI Rokiškio PASPC 
12. VšI Lentvario ambulatorija 
13. VšĮ Trakų PSPC 
14. VšĮ Utenos PSPC 
15. VšĮ Valkininkų sanatorija 
16. VšĮ Varėnos ligoninė 
17. VšI Vilniaus raj.Nemenčinės poliklinika 
18. VšI Vilniaus raj.centrinė poliklinika 
19. VšI Visagino ligoninė 
20. VšI Zarasų ligoninė 
21. VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė 
22. VšĮ Aukštadvario PSPC 
23. VšĮ Ignalinos raj. poliklinika 
24. VšĮ Vilniaus universitetinė ligoninė Santariškių klinikos 

 
 

NEATSAKIUSIŲ Į KARDIOLOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMYNUS 
SĄRAŠAS 

 
 
Eil. NR. ASPĮ 
1. VšĮ Druskininkų m. PSPC 
2. VšI Elektrenų ligoninė 
3. Elektrėnų PSPC 
4. VšĮ Ignalinos ligoninė 
5. VšI Kupiškio raj. PASPC 
6. VšĮ Molėtų ligoninė 
7. VšĮ Rūdiškių PSPC 
8. VšI Širvintų raj. PSPC 
9. VšĮ Švenčionių raj.ligoninė 
10. VšĮ Trakų ligoninė 
11. VšI Utenos apskrities ligoninė 
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12. VšĮ Varėnos PSPC 
13. VšI Vievio m.ambulatorija 
14. VšĮ Visagino PSPC 
15. VšI Zarasų raj. PSPC 

 


