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ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
asmens sveikatos priežiūros įstaiga
asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Bendrosios pagalbos centras
Centrinė projektų valdymo agentūra
diagnostinės intervencinės radiologijos paslaugos
Europos Bendrijos sveikatos rodikliai (angl. European Community Health Indicators)
Europos Komisija
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
gydomosios intervencinės radiologijos paslaugos
greitoji medicinos pagalba
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Tarptautinė dienos chirurgijos asociacija (angl. International Association for
Ambulatory Surgery)
intervencinės radiologijos paslaugos
Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra
privati asmens sveikatos priežiūros įstaiga
perkutaninė koronarinė intervencija
perkutaninė transliuminarinė vainikinių arterijų angioplastija
psichikos sveikatos centras
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas
Pasaulio sveikatos organizacija
priėmimo-skubios pagalbos skyrius
projekto vykdytojas
Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros
sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos
sveikatos priežiūros įstaiga
sveikatos priežiūros paslaugos
2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
šeimos gydytojas
širdies ir kraujagyslių ligos
teritorinė ligonių kasa
viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
vainikinių arterijų šuntavimas
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
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SANTRAUKA
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) administruoja dvylika 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos (toliau – SSVP) priemonių, skirtų tiesioginėms investicijoms į sveikatos sektorių.
Tiesioginėms investicijoms į sveikatos sektorių numatytos lėšos Lietuvoje sudaro apie 3,5 proc. visos 2007–
2013 m. ES fondų paramos.
SAM administruojamos SSVP priemonės įgyvendina tam tikras nacionalines programas ir turi prisidėti prie
SSVP uždavinio „teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ įgyvendinimo. Priemonių
įgyvendinimo stebėsenai taikomi du produkto (įgyvendintų projektų skaičius ir paramą gavusių sveikatos
priežiūros įstaigų skaičius) ir vienas rezultato rodiklis (pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros
paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius).
Vertinimo tikslas ir uždaviniai
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo
vertinimo tikslas – tobulinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimą, įvertinant duomenų, skirtų
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumą ir efektyvumą.
Vertinimo uždaviniai:




Įvertinti šiuo metu SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio apskaičiavimo metodikos
tinkamumą (pagal kiekvieną priemonę individualiai ir visą uždavinį) ir pateikti rekomendacijas, kaip
patobulinti esamą rodiklio stebėsenos duomenų rinkimo metodiką.
Įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio metodikos efektyvumą (pagal
kiekvieną priemonę individualiai) ir pateikti rekomendacijas/metodiką dėl antrinių rodiklių, reikalingų
priemonių įgyvendinimo rodikliams apskaičiuoti, stebėsenos sistemos sukūrimo.

Vertinimą pagal 2011-03-14 sutartį Nr. S-23 su SAM atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai
projektai“. Vertinimas atliktas 2011 m. kovo-rugpjūčio mėn.
Vertinimo metodika
Vertinimas atliktas pavienių rodiklių ir rodiklių sistemos lygiu. Pavieniai rodikliai vertinti pagal tinkamumo ir
suderinamumo (su nacionalinių programų vertinimo kriterijais) vertinimo kriterijus. Rodiklių tinkamumui
vertinti taikyti penki kokybės kriterijai: specifiškumas, aktualumas, naudingumas, patikimumas ir
išmatuojamumas. Rodiklių sistema vertinta pagal tinkamumo ir efektyvumo kriterijus: analizuotas rodiklių
pakankamumas, subalansuotumas, priežastiniai ryšiai tarp produkto, rezultato ir strateginio konteksto
rodiklių, analizuotas rodiklių apskaičiavimo metodikos aiškumas, duomenų šaltiniai rodikliams apskaičiuoti.
Vertinimo metu taikyti kokybiniai ir kiekybiniai duomenų surinkimo ir analizės metodai: antrinių šaltinių
analizė, stebėsenos informacijos analizė, sveikatos srities informacinių sistemų ir statistinės informacijos
analizė, SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logikos analizė (loginiai modeliai), interviu,
projektų vykdytojų apklausa, stebėsenos rodiklių analizė pagal rodiklių kokybės kriterijus ir kt.
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo samprata, stebėsenos ypatumai
Siekiant apibrėžti kokybiškų ir prieinamų paslaugų sampratą, vertinimo metu išnagrinėti įvairių užsienio šalių
ir tarptautinių organizacijų dokumentai apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo stebėseną.
Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos paprastai apibrėžiamos kaip rezultatyvios, saugios ir orientuotos į
pacientą. Tokią paslaugų kokybės sampratą patvirtina ir SAM administruojamų SSVP priemonių projektų
vykdytojai, kurie kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas visų pirma apibrėžia kaip pacientų poreikius
atitinkančias ir pacientų palankiai vertinamas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat saugias, nesukeliančias
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žalos paciento sveikatai. Paslaugų kokybei vertinti taikomi struktūriniai, proceso ir rezultato kokybės rodikliai.
Struktūriniai kokybės rodikliai atspindi sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) pasirengimą teikti tam tikras
sveikatos priežiūros paslaugas, SPĮ apsirūpinimą reikalinga įranga, kvalifikuotu personalu ir pan. Proceso
kokybės rodikliai apibūdina sveikatos priežiūros procesą (tam tikrų diagnostinių ir gydymo procedūrų atlikimo
dažnumą, trukmę ir pan.). Rezultato kokybės rodikliai atspindi paciento sveikatos ir jo pasitenkinimo sveikatos
priežiūros paslaugomis pokyčius, kuriuos sąlygoja pacientui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos. SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemoje struktūriniai kokybės rodikliai
atitiktų produkto rodiklius, proceso kokybės rodikliai – rezultato rodiklius, o rezultato kokybės rodikliai –
strateginio konteksto rodiklius, kadangi šie rodikliai priklauso ne tik nuo SAM administruojamų SSVP
priemonių ir pagal jas finansuojamų projektų, bet ir nuo įvairių išorinių veiksnių.
Paslaugų prieinamumas paprastai siejamas su tam tikrais laiko, fiziniais (paslaugų pasiūla, atstumas iki
paslaugų teikimo vietos) ir ekonominiais (išlaidos kelionei iki paslaugos teikimo vietos, paslaugai apmokėti)
veiksniais, kurie gali lemti individų galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis.
Rodiklių tinkamumo ir suderinamumo vertinimo rezultatai
Vertinant rodiklių tinkamumą analizuojama, kaip taikomi stebėsenos rodikliai atitinka svarbiausius rodiklių
kokybės kriterijus, tokius kaip specifiškumas, aktualumas, naudingumas, patikimumas ir išmatuojamumas.
Specifiškumas. Nustatyta, kad taikomi stebėsenos rodikliai yra nepakankamai specifiški: jie neatspindi
intervencijos tikslų atskirose investicijų kryptyse ir priemonėse, neparodo sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo pokyčių tiek SPĮ, tiek nacionaliniu lygiu. Skaičiuojant rezultato rodiklį neatsižvelgiama
į pacientui suteiktos paslaugos savybes (kokybę, prieinamumą), skaičiuojami visi pacientai, pasinaudoję
projekto lėšomis atnaujinta SPĮ infrastruktūra. Siekiant užtikrinti didesnį rezultato rodiklio specifiškumą
kiekvienoje priemonėje turėtų būti aiškiai apibrėžta, kokia paslauga bus laikoma kokybiška (pavyzdžiui,
gydytojo konsultacija, kurios metu atliekama tam tikra diagnostinė procedūra) ir kas bus laikoma paslaugos
prieinamumo pagerėjimu (pavyzdžiui, didesnis aptarnautų pacientų skaičius, didesnis suteiktų paslaugų
skaičius, įvairovė, naujų paslaugų atsiradimas, jų teikimo apimtis ir pan.).
Aktualumas ir naudingumas. Taikomi produkto rodikliai yra naudingi kaip pagrindiniai (angl. core) rodikliai:
jie aktualūs Europos Komisijai ir gali būti naudojami skirtingų priemonių ar programų palyginimui. Tačiau
vertinant bendrai, SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi rodikliai nėra
pakankamai aktualūs ir naudingi, kadangi jie nesuteikia aktualios informacijos apie priemonių įgyvendinimo
pažangą ir tiesioginių ES struktūrinės paramos investicijų į sveikatos sektorių rezultatus ir poveikį. Taikomi
stebėsenos rodikliai nėra pakankamai jautrūs (intervencija nedaro reikšmingo poveikio šių rodiklių, ypač
rezultato rodiklio, pokyčiams). Tam, kad rodikliai būtų aktualūs ir naudingi priimant sprendimus dėl SAM
administruojamų SSVP priemonių ir projektų valdymo, jie turi suteikti informacijos apie projektų ir priemonių
įgyvendinimo pažangą, rezultatus ir poveikį: sveikatos priežiūros proceso pagerėjimą (pavyzdžiui, ankstyvesnė
ligų diagnostika, operatyvesnis greitosios medicinos pagalbos teikimas ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų
struktūros pokyčius (pavyzdžiui, išaugusi ekonomiškesnių paslaugų, tokių kaip dienos chirurgija, dienos
stacionaras, apimtis ar naujų paslaugų, kurių teikimui reikalinga infrastruktūra sukurta ES struktūrinės
paramos lėšomis, apimtis ir pan.).
Patikimumas ir išmatuojamumas. Produkto rodikliai patikimumo ir išmatuojamumo aspektu yra tinkami,
tačiau būtina aiškiau apibrėžti, kaip skaičiuojamos paramą gavusios SPĮ prioriteto lygiu. Rezultato rodiklis
patikimo ir išmatuojamumo požiūriu kelia tam tikrų abejonių, kadangi nėra vieno patikimo duomenų šaltinio,
reikalingo rezultato rodikliui apskaičiuoti. Skaičiuojant rodiklį dažniausiai naudojami informacinės sistemos
SVEIDRA duomenys, tačiau šioje informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie PSDF biudžeto lėšomis
apmokėtas sveikatos priežiūros paslaugas, o ne apie aptarnautus pacientus. Jei paslauga apmokama ne
PSDF biudžeto lėšomis, informacija apie suteiktą paslaugą nėra fiksuoja informacinėje sistemoje SVEIDRA.
Taigi, SVEIDRA duomenys nesuteikia visapusiškos informacijos apie tikrąjį sveikatos priežiūros paslaugų
mastą. Be to, dėl kitokios GMP paslaugų apmokėjimo tvarkos, informacinė sistema SVEIDRA nesuteikia
informacijos apie GMP paslaugų teikėjų aptarnautus pacientus.
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Vertinant rodiklių suderinamumą, nustatyta, kad SAM administruojamų SSVP priemonių rodikliai atitinka
nacionalinių programų vertinimo kriterijus, tačiau nesudaro prielaidų vertinti nacionalinių programų
įgyvendinimo pažangą, nes nacionalinėse programose numatyta daugiau ir įvairesnių rodiklių. Siekiant
užtikrinti didesnį rodiklių suderinamumą siūloma nustatyti papildomus rodiklius kai kurių SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai. Dalies rodiklių apskaičiavimui reikalingą
informaciją siūloma rinkti iš projektų vykdytojų, o kitus rodiklius ir rodiklių pokyčius nacionaliniu lygiu
analizuoti specialių teminių tyrimų ir vertinimų metu. Tokie tyrimai ir vertinimai būtų naudingi tobulinant SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendino stebėseną.
Rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimo rezultatai
Vertinant rodiklių sistemos tinkamumą, nustatyta, kad rodiklių sistemoje trūksta rodiklių, kurie realiai
atspindėtų priemonių intervencijos tikslus ir jų įgyvendinimo rezultatus, be to, rodiklių sistema nėra
subalansuota: trūksta rodiklių, kurie atspindėtų svarbų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo
aspektą – pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis.

Vertinant rodiklių sistemos efektyvumą nustatyta, kad efektyviai priemonių įgyvendinimo stebėsenai trūksta
specifiškesnių rodiklių priemonių lygiu (taikomi stebėsenos rodikliai nesuteikia informacijos apie individualių
priemonių įgyvendinimo rezultatus). Be to, trūksta priežastinių ryšių tarp produkto, rezultato ir strateginio
konteksto rodiklių, o priemonių intervencijos logika yra per daug supaprastinta. Šiai problemai spręsti
pasiūlyta nustatyti papildomus priemonių stebėsenos rodiklius arba antriniais rodikliais sukonkretinti
priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomą rezultato rodiklį, t. y. nurodyti, kas bus laikoma paslaugos
kokybės ir prieinamumo pagerėjimu ir skaičiuoti tik tuos pacientus, kuriems suteikta geresnės kokybės ir
prieinamumo paslauga. Vertinant paslaugų kokybę aktualu skaičiuoti pacientus, kuriems suteikta kokybiška
laikytina paslauga (pavyzdžiui, gydytojo konsultacija kai atliekama tam tikra diagnostinė procedūra), o
vertinant paslaugų prieinamumą aktualiau analizuoti suteiktų paslaugų skaičiaus rodiklius ir jų pokyčius SPĮ,
regionų, nacionaliniu lygiu. Pagrindinis ES struktūrinės paramos intervencijų tikslas – ne didinti suteiktų
paslaugų skaičių, o keisti paslaugų struktūrą (nacionaliniu lygiu), didinti tam tikrų paslaugų kokybę ir
prieinamumą (atnaujinant seną medicinos įrangą, diegiant naujas paslaugas, pavyzdžiui, pozitronų emisijos
tomografija onkologijos srityje; plečiant paslaugų teikimo vietų skaičių, pavyzdžiui, psichikos dienos
stacionarų įkūrimas ir pan.).
Siekiant nustatyti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai aktualius antrinius ir
papildomus rodiklius atlikta išsami užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų sveikatos priežiūros kokybės
rodiklių analizė pagal svarbiausias investicijų sritis (kardiologija, traumatologija, greitoji medicinos pagalba,
onkologija, psichikos sveikatos priežiūra, paliatyvioji pagalba, dienos chirurgija ir kt.). Analizės rezultatai
pristatomi ataskaitos priede.
Pagrindinių problemų ir vertinimo rekomendacijų santrauka
Atlikus vertinimą išskirti šie pagrindiniai SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo trūkumai:
1) SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsena nesudaro prielaidų analizuoti
nacionalinių programų, kurios įgyvendinamos ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimo
pažangą, kadangi dauguma nacionalinių programų vertinimo kriterijų nėra numatyti SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemoje.
2) SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logika yra per daug supaprastinta ir neužtikrinti
priežastiniai ryšiai tarp produkto, rezultato ir strateginio konteksto rodiklių. Viena vertus, SPĮ teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą veikia ne tik SPĮ infrastruktūros (patalpų,
įrangos) būklė, SPĮ aprūpinimas naujausia diagnostine ir gydymo įranga, bet ir įvairūs kiti veiksniai
(gydytojų kvalifikacija, jų pakankamumas ir pan.). Kita vertus, sergamumo, mirštamumo, mirtingumo,
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3)

4)

5)

6)

7)

vidutinės gyvenimo trukmės rodikliai ir gyvenimo kokybė (SSVP nustatyti strateginio konteksto
rodikliai) priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo, bet ir nuo įvairių
su sveikatos priežiūra nesusijusių veiksnių (žmogaus biologijos, gyvenimo būdo, gyvenamosios
aplinkos ir kt.).
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi produkto ir rezultato rodikliai
nėra pakankamai specifiški ir susiję su priemonių intervencijos tikslais, be to, rodikliai neatspindi, kaip
įgyvendinamas SSVP uždavinys „teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“.
Rezultato rodiklio („Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas,
skaičius“) apskaičiavimo metodika neatspindi rodiklio esmės, kadangi skaičiuojant pacientus
neatsižvelgiama į pacientui suteiktos paslaugos savybes (kokybę, prieinamumą). Paslaugų kokybė ir
prieinamumas yra skirtingi sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo aspektai, reikalaujantys skirtingų
rodiklių.
Produkto rodiklio „Paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos“ apskaičiavimo metodikoje
nenurodyta, kaip šis rodiklis apskaičiuojamas prioriteto lygiu (kaip skaičiuojamos SPĮ, gavusios
paramą keliems projektams įgyvendinti).
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemoje trūksta rodiklių, kurie
atspindėtų svarbiausius kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aspektus: paslaugų rezultatyvumą,
saugumą ir orientaciją į pacientą (pacientų pasitenkinimą). Pacientų pasitenkinimas yra svarbus
sveikatos priežiūros paslaugų rezultato kokybės rodiklis. SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo kontekste šis rodiklis aktualus kaip strateginio konteksto rodiklis, kurio pokyčiai galėtų
būtų vertinami reguliariai atliekant pacientų apklausas.
Efektyvią SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną riboja tam tikrų sprendimų
nacionaliniu lygiu trūkumas:
a) Nenustatyti nacionaliniai sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodikliai ir nevykdoma
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės stebėsena;
b) Trūksta informacijos apie tikrąjį sveikatos priežiūros paslaugų mastą, kadangi nevykdoma
vieninga asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų ne PSDF biudžeto lėšomis,
apskaita;
c) PSDF biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir šių
paslaugų prieinamumą dažnai lemia ne fizinės sveikatos priežiūros įstaigų galimybės suteikti
tam tikrą paslaugą (pavyzdžiui, diagnostinės ar gydymo įrangos trūkumas), o paslaugų
finansavimas PSDF biudžeto lėšomis ir riboto finansavimo nulemtos paslaugų teikimo kvotos.

Atsižvelgiant į nustatytus stebėsenos rodiklių sistemos trūkumus pateiktos šios rekomendacijos:
1) Dėl nacionalinių programų vertinimo kriterijų ir stebėsenos rodiklių suderinamumo: Atsižvelgiant į
nacionalinių programų vertinimo kriterijus, nustatyti papildomus rodiklius kai kurioms SAM
administruojamoms SSVP priemonėms (papildyti SSVP priedą). Nacionalinius rodiklius, kuriuos
aktualu analizuoti ne SPĮ, o nacionaliniu lygiu, apžvelgti rengiant metines SSVP įgyvendinimo
ataskaitas, atliekant teminius tyrimus ir vertinimus. Šie rodikliai aktualūs vertinant sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimą, sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros optimizavimą.
2) Dėl specifiškesnių SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir
stebėsenos sistemos tobulinimo krypčių: Siekiant atskleisti priežastinius ryšius tarp SAM
administruojamų SSVP priemonių intervencijos ir laukiamų rezultatų (produkto, rezultato ir strateginio
konteksto rodiklių), aktualu nustatyti specifiškesnius priemonių stebėsenos rodiklius, kurie geriau
atspindėtų individualių priemonių tikslus ir tikėtiną priemonių įtaką sergamumo, mirštamumo ir
mirtingumo rodikliams. Siekiant pagerinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėseną ir atsiskaitymą už priemonių įgyvendinimo rezultatus, galimi šie sprendimai:
a) Antriniais rodikliais sukonkretinti priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomą rezultato rodiklį
(patikslinti rezultato rodiklio apskaičiavimo metodiką);
b) SSVP priede nustatyti papildomus priemonių stebėsenos rodiklius kai kurioms SAM
administruojamoms SSVP priemonėms;
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3)

4)

5)

6)

c) Nustatant papildomus ir antrinius rodiklius rekomenduojama vadovautis ataskaitoje pateikta
rodiklių apskaičiavimo metodika, kurioje nurodyti galimi antriniai ir papildomi rodikliai pagal
visas SAM administruojamas SSVP priemones, siūlomi duomenų surinkimo būdai (stebėsena
ar vertinimas), duomenų šaltiniai, siūlomas rodiklio tipas SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemoje;
d) Siekiant papildyti stebėsenos duomenis ir apskaičiuoti rodiklius, kurių neįmanoma patikimai
apskaičiuoti renkant duomenis iš projektų vykdytojų, rekomenduojama atlikti teminius SAM
administruojamų SSVP priemonių tyrimus ir vertinimus;
e) Projektų įgyvendinimo stebėsenai taikyti SPĮ lygio organizacinius ir klinikinius kokybės
rodiklius. Siekiant užtikrinti šių rodiklių palyginamumą priemonių lygiu, parengti pavyzdinį
kokybės rodiklių sąrašą ir vieningą jų apskaičiavimo metodiką.
Dėl rodiklių paslaugų kokybei vertinti: Paslaugų kokybei vertinti rekomenduojama nustatyti ir
analizuoti rodiklius, kurie atspindėtų svarbiausius kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aspektus:
paslaugų rezultatyvumą, saugumą ir orientaciją į pacientą (pacientų pasitenkinimą). Paslaugų
rezultatyvumo, saugumo ir orientacijos į pacientą rodikliai gali būti apibrėžti ir skaičiuojami specialių
teminių tyrimų ir vertinimų metu. Atsižvelgiant į SAM administruojamų SSVP priemonių specifiką,
skirtingoms priemonėms gali būti taikomi skirtingi paslaugų rezultatyvumo ir saugumo rodikliai.
Pacientų pasitenkinimo rodikliai gali būti bendri visoms priemonėms:
a) Paslaugų rezultatyvumas (poveikis paciento sveikatai) gali būti vertinamas analizuojant
rezultato kokybės rodiklius (pavyzdžiui, mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
sumažėjimas). Šie rodikliai aktualūs kaip strateginio konteksto rodikliai.
b) Paslaugų saugumas gali būti vertinamas nustatant tiek proceso (pavyzdžiui, pakartotinės
intervencijos poreikis po tam tikros procedūros skaičiuojant atvejų skaičių ar jų dalį, proc.),
tiek rezultato kokybės rodiklius (pavyzdžiui, hospitalinių infekcijų skaičius; operuotų pacientų,
kuriems pasireiškė hospitalinė infekcija, dalis). Taigi, šie rodikliai aktualūs ir kaip rezultato, ir
kaip strateginio konteksto rodikliai.
c) Paslaugų orientacija į pacientą (pacientų pasitenkinimas) taip pat gali būti vertinama dviem
būdais: nustatant proceso (pavyzdžiui, skundų skaičius ir jo dinamika, skundų pobūdis) arba
rezultato kokybės rodiklius (pacientų pasitenkinimo rodikliai, kuriems nustatyti turėtų būti
atliekamos pacientų apklausos).
Dėl pacientų pasitenkinimo vertinimo: Siekiant objektyviai įvertinti pacientų pasitenkinimą sveikatos
priežiūros paslaugomis ES struktūrinę paramą gavusiose SPĮ, rekomenduojama parengti vieningą
pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo metodiką ir organizuoti
nepriklausomas pacientų apklausas.
Dėl rodiklių paslaugų prieinamumui vertinti: Paslaugų prieinamumui vertinti rekomenduojama
nustatyti papildomus rodiklius, kurie atspindėtų paslaugų pasiūlą, įvairovę, tam tikrų paslaugų teikimo
apimtį ir jos pokyčius (skaičiuojant atvejų skaičių ir (arba) pacientų skaičių). Atsižvelgiant į rezultato
rodiklio apskaičiavimo sunkumus ir patikimų informacijos šaltinių trūkumą (pavyzdžiui, informacinėje
sistemoje SVEIDRA kaupiami duomenys ne apie pacientus, o apie PSDF biudžeto lėšomis apmokėtų
paslaugų skaičių), papildomi rodikliai, susiję su paslaugų, o ne pacientų skaičiaus stebėsena, būtų
patikimesni ir lengviau apskaičiuojami.
Dėl nacionaliniu lygiu spręstinų problemų: Siekiant sudaryti prielaidas efektyviai stebėti SSVP
uždavinio „teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ įgyvendinimą,
rekomenduojama:
a) Nustatyti nacionalinius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklius;
b) Apibrėžti paslaugų prieinamumo sąvoką ir parengti paslaugų prieinamumo vertinimo
metodiką;
c) Reglamentuoti sveikatos priežiūros paslaugų, kurios apmokamos ne PSDF biudžeto lėšomis,
apskaitą;
d) Sprendžiant dėl SPĮ projektų finansavimo ES struktūrinės paramos lėšomis, siekti, kad
pareiškėjai konkrečiai nurodytų, kokius SPĮ lygio ir nacionalinius paslaugų kokybės ir
prieinamumo rodiklius jie siekia pagerinti ir teikti prioritetą tiems projektams, kurių tikėtina
įtaka sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliams yra didžiausia.
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ĮVADAS
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) administruoja dvylika 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos (toliau – SSVP) priemonių, skirtų tiesioginėms investicijoms į sveikatos sektorių. Šių
priemonių įgyvendinimui numatyta skirti daugiau kaip 930 mln. litų (iš jų 84,7 proc. sudaro ES lėšos, 15 proc.
– valstybės biudžeto lėšos, o likusius 0,3 proc. – savivaldybių biudžetų, juridinių ir fizinių asmenų lėšos, kiti
piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė). Tiesioginėms investicijoms į sveikatos sektorių numatytos
lėšos Lietuvoje sudaro apie 3,5 proc. visos 2007–2013 m. ES fondų (ERPF, ESF ir SF) paramos1. Lietuva yra
viena iš ES šalių, tiesioginėms investicijoms į sveikatos sektorių skiriančių santykinai didesnę ES struktūrinės
paramos dalį2.
ES struktūrinės paramos investicijomis siekiama įgyvendinti tam tikras nacionalines programas3 ir užtikrinti
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti ES struktūrinės
paramos investicijoms keliami tikslai ir atsiskaityti Europos Komisijai už ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimą, atliekama SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsena. Stebėsenai atlikti
nustatyti konkretūs rodikliai, prie kurių įgyvendinimo turi prisidėti visi pagal SAM administruojamas SSVP
priemones įgyvendinami projektai.
Daugumai SAM administruojamų SSVP priemonių (išskyrus dvi priemones4), nepaisant skirtingų priemonėms
keliamų tikslų ir investicijų krypčių, nustatyti vienodi stebėsenos rodikliai: du produkto rodikliai („Paramą
gavusios sveikatos priežiūros įstaigos“ ir „Įgyvendinti projektai“) ir vienas rezultato rodiklis („Pacientai,
kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“). Tokia stebėsenos rodiklių sistema
pasižymi tam tikrais trūkumais (kai kurie jų jau buvo pažymėti ankstesnių vertinimų5 metu).
Pirma, rodikliai neatspindi priemonių specifiškumo: nors priemonėms yra keliami skirtingi tikslai (pavyzdžiui,
mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, plėtoti psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų tinklą ir pan.), jų įgyvendinimo stebėsenai taikomi vienodi stebėsenos rodikliai, todėl kyla
poreikis nustatyti papildomus (antrinius) rodiklius, kurie geriau atspindėtų SAM administruojamų SSVP
priemonių specifiką.
Antra, rodiklių sistemoje trūksta kokybinių rodiklių, kurie leistų parodyti veiklos pagerėjimą ar pablogėjimą
priemonių lygmeniu. Visų SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodiklių reikšmės yra
apskaičiuojamos, o rodiklių, kurie matuotų paslaugų kokybę ir prieinamumą, atspindėtų pasitenkinimą
viešosiomis paslaugomis, nėra (pavyzdžiui, kaip pacientai vertina sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą), todėl neišlaikomas kiekybinių ir kokybinių kriterijų balansas6.
Trečia, rodiklius (ypač rezultato rodiklį) skaičiuoja skirtingos sveikatos priežiūros įstaigos, ir nepaisant to, kad
yra parengtos rodiklių skaičiavimo metodikos, gali būti, kad tas pats rodiklis skirtingų SPĮ yra skirtingai
1

EK duomenys: http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/used_for_health/info_sheets/index_en.htm
Palyginimui didesnę ES paramos dalį tiesiogin÷ms investicijoms į sveikatos sektorių planuoja skirti tik Vengrija (5,4
proc.), Latvija (5,4 proc.) ir Estija (4,3 proc.), o ES12 šalių vidurkis – 2,7 proc.
3
ES struktūrin÷s paramos l÷šomis įgyvendinamos šios nacionalin÷s programos: 1) Sveikatos priežiūros sistemos reformos
tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa; 2) Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programa; 3) Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos
priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų
programa.
4
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų steb÷senos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas (7 priemon÷) ir
Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra (11 priemon÷).
5
Viešosios politikos ir vadybos institutas. Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis steb÷senos rodiklių tinkamumo vertinimas. 2010 m. liepos 20 d.
6
Viešosios politikos ir vadybos institutas. Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis steb÷senos rodiklių tinkamumo vertinimas. 2010 m. liepos 20 d.
2
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interpretuojamas ir skaičiuojamas. Siekiant užtikrinti stebėsenos informacijos patikimumą, svarbu užtikrinti
vienodą rodiklių interpretavimą, duomenų surinkimo ir rodiklių apskaičiavimo metodikos nuoseklumą.
Siekdama tobulinti administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną, užtikrinti nacionalinių sveikatos
programų vertinimo kriterijų ir SSVP stebėsenos rodiklių suderinamumą ir papildomumą, SAM inicijavo
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo
vertinimą.
Vertinimo tikslas – tobulinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimą, įvertinant duomenų,
skirtų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumą ir
efektyvumą.
Vertinimo uždaviniai:




Įvertinti šiuo metu SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio apskaičiavimo metodikos
tinkamumą (pagal kiekvieną priemonę individualiai ir visą uždavinį) ir pateikti rekomendacijas, kaip
patobulinti esamą rodiklio stebėsenos duomenų rinkimo metodiką.
Įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio metodikos efektyvumą (pagal
kiekvieną priemonę individualiai) ir pateikti rekomendacijas/metodiką dėl antrinių rodiklių, reikalingų
priemonių įgyvendinimo rodikliams apskaičiuoti, stebėsenos sistemos sukūrimo.

Vertinimą atlieka VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” pagal 2011 m. kovo 14 d. sutartį
Nr. S-23 su Sveikatos apsaugos ministerija. Šis vertinimas yra numatytas 2011 metų ES struktūrinės
paramos vertinimo plane ir finansuojamas techninės paramos lėšomis pagal 2007–2013 metų Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą.
Tarpinę vertinimo ataskaitą sudaro 4 dalys ir priedai:








Pirmoje dalyje pristatomas vertinimo objektas, vertinimo kriterijai, klausimai ir metodai;
Antroje dalyje pristatomas vertinimo teorinis pagrindas: nagrinėjama sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo samprata užsienio šalyse ir Lietuvoje, sveikatos priežiūros kokybės
stebėsenai taikomi rodikliai ir rodikliams keliami kokybės reikalavimai – ši analizė suteikia pagrindą
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos vertinimui ir
sudaro prielaidas pasiūlyti geriausia praktika pagrįstus sprendimus dėl sveikatos priežiūros kokybės ir
prieinamumo stebėsenos tobulinimo ES struktūrinės paramos kontekste;
Trečioje dalyje pateikiami SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
sistemos tinkamumo ir suderinamumo vertinimo rezultatai;
Ketvirtoje dalyje pristatomi SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
sistemos efektyvumo vertinimo rezultatai, siūlomi papildomi ir antriniai stebėsenos rodikliai ir jų
apskaičiavimo metodika;
Ataskaitos pabaigoje pateikiamos vertinimo išvados ir rekomendacijos.

Ataskaitos prieduose pateikiamos SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logikos schemos,
parengtos pagal penkias investicijų kryptis (sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimas, mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas, ankstyva
onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros optimizavimas, sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumas, sveikatos priežiūros
infrastruktūros optimizavimas) ir siūlomų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodiklių
analizės rezultatai (ši analizė atlikta siekiant nustatyti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenai aktualius papildomus ir antrinius rodiklius).
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tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

1 VERTINIMO OBJEKTAS IR METODIKA
Sveikatos apsaugos ministerija administruoja 12 priemonių, numatytų 2007–2013 metų Sanglaudos
skatinimo veiksmų programoje. Šios priemonės turi prisidėti prie SSVP uždavinio „teikti kokybiškas ir
prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ įgyvendinimo. Kiekvienai priemonei yra nustatyti konkretūs
stebėsenos rodikliai (produkto ir rezultato), pagal kuriuos vertinama priemonės įgyvendinimo pažanga ir
indėlis siekiant SSVP ir nacionalinės sveikatos politikos tikslų.
Vertinimo objektą sudaro SAM administruojamos SSVP priemonės7, jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir
rodiklių apskaičiavimo metodika, taip pat nacionalinės programos, kurių įgyvendinimui skirtos SAM
administruojamos SSVP priemonės, ir jų vertinimo kriterijai.

1.1 SAM ADMINISTRUOJAMOS SSVP PRIEMONĖS
SAM administruojamos SSVP priemonės turi prisidėti prie SSVP antrojo tikslo – užtikrinti prieinamas ir aukštos
kokybės esmines viešąsias sveikatos priežiūros, švietimo, valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių
institucijų teikiamas paslaugas, nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems –
įgyvendinimo (2 prioritetas), kurio vienas iš uždavinių – užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros
paslaugas (1 uždavinys).
SSVP nurodoma, kad siekiant užtikrinti visiems šalies gyventojams kokybiškas ir vienodai prieinamas
sveikatos priežiūros paslaugas, būtinos investicijos į sveikatos priežiūros infrastruktūrą bei teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo didinimą. Teigiama, kad tai sudarys prielaidas „sumažinti gyventojų
sergamumą ir mirštamumą, kuo ilgiau išsaugoti jų darbingumą, ilginti sveiko gyvenimo trukmę. Sveikesnė ir
darbingesnė visuomenė turės didelės įtakos ūkio plėtrai. Moderni sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra,
gerėjantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir jų kokybė padės užtikrinti geresnę žmonių gyvenimo
kokybę ir didesnę jų socialinę sanglaudą.”8
Pagrindiniai siekiai sveikatos priežiūros srityje SSVP apibrėžti taip: ilginti sveiko gyvenimo trukmę, mažinti
sergamumą ir mirštamumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų, optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų
infrastruktūrą ir paslaugų struktūrą. Kartu SSVP atskleista, kad daugiausia įtakos gyventojų sveiko gyvenimo
trukmės mažėjimui ir darbingumo praradimui turi širdies ir kraujagyslių ligos, onkologinės ligos, traumos ir
kitos išorinės mirties priežastys, taip pat psichikos sutrikimai. Be to konstatuota, kad šiuo metu reformuojamą
sveikatos priežiūros institucijų sistemą būtina toliau optimizuoti, ypač ambulatorinės pagalbos ir stacionarių
paslaugų bei visuomenės sveikatos priežiūros plėtros srityse.
Atitinkamai investicijos pagal SSVP 2 prioriteto 1 uždavinį telkiamos į penkias sritis:






Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas;
Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas;
Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas;
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimas;
Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumas, sveikatos priežiūros
optimizavimas.

infrastruktūros

7

Išskyrus priemones „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų steb÷senos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas“ ir
„Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tra“.
8
2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (2010 m. liepos 2 d. redakcija), p. 61.
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Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerėjimas siejamas su sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros
modernizavimu, medicinos įrangos atnaujinimu, o prieinamumo gerinimas – su sveikatos priežiūros įstaigų
tinklo optimizavimu, tinklo apimties ir struktūros priderinimu prie paslaugų poreikio ir kokybės reikalavimų.
Daugiausia lėšų numatyta skirti sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimui (5 kryptis) ir mirtingumo ir
neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimui (2 kryptis) – atitinkamai 36 proc. ir 19
proc. Santykinai mažesnė investicijų dalis (11 proc.) numatyta psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros optimizavimui (4 kryptis). Detalesnė informacija pateikiama paveiksle (1 pav.).
1 pav. Tiesioginės investicijos į sveikatos sektorių pagal investicijų kryptis

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ES struktūrinės paramos svetainėje pateiktą informaciją (2011-04-04 duomenys).

Visos SAM administruojamos SSVP priemonės ir jų sąsajos su 5 investicijų kryptimis pristatomos lentelėje (žr.
1 lentelė).
Didžioji dalis priemonių (11 iš 12) ir investicijų skirta asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir
prieinamumui gerinti. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti skirta tik
1 priemonė, kuriai numatyta skirti 15,3 mln. litų (tai sudaro 1,6 proc. visų tiesioginėms investicijoms į
sveikatos sektorių numatytų lėšų).
Projektų, finansuojamų pagal SAM administruojamas SSVP priemones, įgyvendinimas vertinimo metu jau
buvo įsibėgėjęs. Vertinimo pradžioje pagal SAM administruojamas SSVP priemones buvo įgyvendinama 212
projektų, iš jų 18 – baigti įgyvendinti (12 projektų buvo užbaigta pagal 10 priemonę, 4 – pagal 12 priemonę,
po vieną projektą – pagal 3 ir 4 priemones). Užbaigtiems projektams paskirstyta 6,5 proc. lėšų, numatytų
pagal SAM administruojamas SSVP priemones.
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9

15.000.000,0
VP3-2.1- Diferencijuotų kompleksinės
SAM-05-V psichiatrinės pagalbos vaikui ir
šeimai centrų įkūrimas (5 priemonė)

2,9%

1,6%

5

8

1

16,3%

VP3-2.1- Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 151.170.604,0
SAM-02-V teikiančių skubią medicinos pagalbą
traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais,
infrastruktūros atnaujinimas
(2 priemonė)
VP3-2.1- Greitosios medicinos pagalbos ir
27.305.882,0
SAM-03-V skubios konsultacinės sveikatos
priežiūros pagalbos infrastruktūros
atnaujinimas (3 priemonė)
VP3-2.1- Ankstyva onkologinių susirgimų
147.258.824,0
SAM-04-V diagnostika ir visavertis gydymas
(4 priemonė)
15,8%

12

18,5%

1

Vykdoma
projektų

171.964.706,0

VP3-2.1- Sergamumo ir mirtingumo nuo
SAM-01-V širdies ir kraujagyslių ligų
9
mažinimas (1 priemonė)

Planuojamas skirti
finansavimas
Priemonės
Dalis nuo
biudžetas, Lt
bendro SAM
biudžeto

12.098.794,1

130.072.552,1

27.305.882,0

116.012.936,5

156.475.573,8

Projektams
skirtas
finansavimas,
Lt

80,7%

88,3%

100%

76,7%

91,0%

Paskirstytų
lėšų dalis,
Lt

Finansinis įgyvendinimas

0,0

21.957.850,0

27.305.882,0

0,0

0,0%

14,9%

14

100,0%

0,0%

Užbaigtų
Užbaigtų
projektų vertė, projektų
Lt
lėšų
dalis,
proc.
0,0
0,0%

Pažym÷tina, kad dalis GMP automobilių, įsigytų pagal 3 priemonę, buvo skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, dalyvaujančioms projekte, finansuojamame pagal 1 priemonę.

3. Ankstyva
onkologinių
susirgimų
diagnostika ir
visavertis
gydymas
4. Psichikos
sveikatos
priežiūros
paslaugų
infrastruktūros

1. Sergamumo ir
mirtingumo nuo
širdies ir
kraujagyslių ligų
mažinimas
2. Mirtingumo ir
neįgalumo nuo
traumų ir kitų
išorinių mirties
priežasčių
mažinimas

Investicijų sritis Susijusios priemonės

1 lentelė. SAM administruojamos SSVP priemonės

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
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VP3-2.1- Investicijos į privačių asmens
20.823.529,0
SAM-12-K sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų
viešųjų ambulatorinių ir
stacionarinių paslaugų
infrastruktūrą (12 priemonė)
930.149.369,0

100,0%

2,2%

1,6%

VP3-2.1- Visuomenės sveikatos priežiūros
SAM-11-R paslaugų infrastruktūros
savivaldybėse plėtra (11 priemonė)
15.294.118,0

31,9%

VP3-2.1- Ambulatorinių, palaikomojo gydymo 296.331.706,0
SAM-10-V ir slaugos paslaugų plėtra bei
stacionarinių paslaugų
optimizavimas (10 priemonė)

212

34

26

88

5

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal ES struktūrinės paramos svetainėje pateiktą informaciją (2011-04-04 duomenys).

Iš viso

5. Sveikatos
priežiūros
sistemos
reformos
tęstinumas,
sveikatos
priežiūros
infrastruktūros
optimizavimas

VP3-2.1- Krizių intervencijos centrų įkūrimas
SAM-09-R (9 priemonė)

1,1%

23

6,4%

10.000.000,0

1

0,1%

VP3-2.1- Psichikos sveikatos priežiūros
653.235,0
SAM-07-V paslaugų stebėsenos užtikrinimo
infrastruktūros modernizavimas
(7 priemonė)
VP3-2.1- Psichikos dienos stacionarų (centrų) 59.411.765,0
SAM-08-R įkūrimas (8 priemonė)

8

1,6%

14.935.000,0

VP3-2.1- Psichiatrijos stacionaro
SAM-06-V modernizavimas (6 priemonė)

optimizavimas

Vykdoma
projektų

Planuojamas skirti
finansavimas
Priemonės
Dalis nuo
biudžetas, Lt
bendro SAM
biudžeto

Investicijų sritis Susijusios priemonės

77,3%

91,0%

88,9%

82,9%

52,5%

90,0%

96,7%

Paskirstytų
lėšų dalis,
Lt

789.912.321,0 84,9%

16.092.356,1

13.921.472,6

263.452.196,4

8.292.806,7

31.162.764,9

588.231,1

14.436.754,7

Projektams
skirtas
finansavimas,
Lt

Finansinis įgyvendinimas

60.122.559,0

756.101,1

0,00

10.102.726,0

0,0

0,0

0,0

6,5%

3,6%

0,0%

3,4%

0,0%

0,0%

0,0%
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Užbaigtų
Užbaigtų
projektų vertė, projektų
Lt
lėšų
dalis,
proc.
0,0
0,0%
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: tarpinė vertinimo ataskaita

1.2 SAM ADMINISTRUOJAMŲ SSVP PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
Siekiant stebėti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo pažangą, numatyti priemonių
įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, pagal kuriuos nustatoma, kaip įgyvendinami kiekybiniai priemonių, o tuo
pačiu ir visos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslai10.
Priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pagal paskirtį yra suskirstyti į veiksmų programos rodiklius ir
papildomus (nacionalinius) rodiklius. Už veiksmų programų rodiklių įgyvendinimą atsiskaitoma Europos
Komisijai metinėse veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitose. Papildomi (nacionaliniai) rodikliai yra
naudojami atsižvelgiant į nacionalinius priežiūros ir vertinimo poreikius:
Pavyzdžiui, priemonei „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ yra nustatytas
papildomas rezultato rodiklis „Lietuvos gyventojai, kuriems teikiamos geros kokybės ir prieinamesnės visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugos per visuomenės sveikatos biurus“, reikalingas Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo,
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. V-160 (Žin., 2008, Nr. 27-1000), įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

Pagal tipą priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai yra suskirstyti į produkto ir rezultato rodiklius. Vietoje
poveikio rodiklių, kurie buvo taikomi įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo
dokumentą, 2007–2013 metų veiksmų programose numatyti strateginio konteksto rodikliai.
Siekiant užtikrinti vienodą 2007–2013 metų veiksmų programų stebėsenos rodiklių interpretavimą ir
palengvinti jų apskaičiavimą buvo parengtos stebėsenos rodiklių apskaičiavimo metodikos, kuriose pateikiami
rodiklių išaiškinimai, nurodomos jų apskaičiavimo taisyklės, informacijos šaltiniai ir institucijos, atsakingos už
rodiklių apskaičiavimą. Rodiklių apskaičiavimo metodika yra kiekvienos SAM administruojamos SSVP
priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo dalis. Apibendrinta informacija apie SAM administruojamų
SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklius (produkto ir rezultato) ir jų apskaičiavimo metodiką
pateikiama lentelėje (2 lentelė).

10

2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
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Pacientai,
kuriems
pagerėjo
sveikatos
priežiūros
paslaugų kokybė
ir prieinamumas

Paramą
gavusios
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Rezultato

Produkto

Skaičius

Skaičius

Matavimo
vienetas

110

1050500

221

Siektina
reikšmė
2015
metais
(SSVP
11
priedas)
1486944
Pacientas – asmuo, kuris naudojasi
įstaigų teikiamomis paslaugomis,
nesvarbu, ar jis sveikas, ar ligonis.
(Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 661572; 1998, Nr. 109-2995).
Sveikatos priežiūros paslaugos – įstaigos
ir paslaugų užsakovų susitarimu
grindžiamas įstaigos veiklos rezultatas.
Paslaugų užsakovais gali būti Sveikatos
sistemos įstatyme nustatyti LNSS veiklos
užsakovai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys
(Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymas).
Skaičiuojami pacientai, pasinaudoję
paramą gavusioje sveikatos priežiūros
įstaigoje teikiamomis sveikatos priežiūros
paslaugomis, kurių kokybės ir
prieinamumo gerinimui buvo skirtas
projektas.
Sveikatos priežiūros įstaiga:
– įstaiga ar įmonė, šio ir kitų įstatymų bei
teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę
teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir
patarnavimus;
– įstaigos ar įmonės, kuri verčiasi kita (ne
sveikatos priežiūros) veikla, filialas ar

Rodiklio paaiškinimas

Sumuojamos sveikatos priežiūros
įstaigos, kuriose modernizuota visa
projekte numatyta atskiros sveikatos
priežiūros įstaigos infrastruktūra
(viena sveikatos priežiūros įstaiga kaip
vienas vienetas).

Skaičiuojami pacientai, kuriems per
paskutinius kalendorinius metus buvo
suteikta konkreti paslauga (pagal
paslaugų kodus, remiantis 2005 m.
birželio 30 d. Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus įsakymu „Dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugų ir
sveikatos programose numatytų
paslaugų, už kurias mokama iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“
Nr. 1K-81) konkrečioje ES paramą
gavusioje sveikatos priežiūros įstaigoje,
kurios visa pagal projektą numatyta
atnaujinti infrastruktūra modernizuota.
Suminis rodiklis: pacientas – asmuo,
kuriam bent kartą per kalendorinius
metus buvo suteikta paslauga (-os).

Rodiklio apskaičiavimas

Pirminiai šaltiniai:
sąskaitos
faktūros,
apmokėjimą
pagrindžiantys
dokumentai,
priėmimo ir

Pirminis šaltinis:
Teritorinių ligonių
kasų duomenys.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymas;
ataskaita po
projekto
užbaigimo.

Rodiklio
pasiekimą
patvirtinantys
dokumentai
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Visų SAM administruojamų priemonių produkto (išskyrus priemonę VP3-2.1-SAM-07-R) ir rezultato (išskyrus priemones VP3-2.1-SAM-07-R ir VP3-2.1-SAM-11-R) rodiklių
kiekybinių reikšmių suma.

11

Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
tipas

Siektina
reikšmė
2015
metais
(SSVP)

2 lentelė. SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių apskaičiavimo metodika
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tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: tarpinė vertinimo ataskaita

Įgyvendinti
projektai

Produkto

Skaičius

Matavimo
vienetas

75

136

Siektina
reikšmė
2015
metais
(SSVP
11
priedas)

Projektas – ekonomiškai nedalomų ir
tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių
visuma, turinti apibrėžtą biudžetą,
įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai
nustatytus tikslus.
Laikoma, kad rodiklis pasiektas, kai
patvirtinama galutinė projekto
įgyvendinimo ataskaita.

padalinys, turintis teisę teikti sveikatos
priežiūros paslaugas (Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymas).
Laikoma, kad rodiklis pasiektas, kai
modernizuojama visa projekte numatyta
atskiros sveikatos priežiūros įstaigos
infrastruktūra.

Rodiklio paaiškinimas

Sumuojami užbaigti projektai, t. y.
projektai, kurių galutinės projekto
įgyvendinimo ataskaitos buvo
patvirtintos.

Rodiklio apskaičiavimas

perdavimo aktai,
statinio
tinkamumo
eksploatacijai
aktas ir kt.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymas;
galutinė projekto
įgyvendinimo
ataskaita.
Pirminis šaltinis:
galutinė projekto
įgyvendinimo
ataskaita.
Antrinis šaltinis:
mokėjimo
prašymas.

Rodiklio
pasiekimą
patvirtinantys
dokumentai
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir Stebėsenos rodiklių apskaičiavimo aprašymą, pateiktą ES struktūrinės paramos svetainėje (http://www.esparama.lt/20072013/lt/vykdymas/stebesenos_rodikliai).

Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
tipas

Siektina
reikšmė
2015
metais
(SSVP)
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

1.3 NACIONALINĖS PROGRAMOS, ĮGYVENDINAMOS ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS
LĖŠOMIS
Dauguma SAM administruojamų priemonių (11 iš 12) įgyvendinamos planavimo būdu, iš jų 8 – valstybės
projektų planavimo būdu (V), 3 – regionų projektų planavimo būdu (R). Projektų konkurso būdu (K)
įgyvendinama 1 priemonė. Planavimo būdu (visų pirma – valstybės projektų planavimo būdu) įgyvendinamos
priemonės turi prisidėti prie tam tikrų nacionalinių programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Pagrindinės
nacionalinės programos, aktualios įgyvendinant SAM administruojamas SSVP priemones (toliau – SAM
nacionalinės programos), yra šios:




Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programa12;
Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo
programa13;
Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų
programa14.

SAM administruojamų SSVP priemonių ir investicijų krypčių, numatytų nacionalinėse sveikatos programose,
sąsajos pristatomos lentelėje (3 lentelė).
3 lentelė. SAM administruojamų SSVP priemonių ir nacionalinių sveikatos programų sąsajos
ES struktūrinės
paramos Investicijų
sritis
1. Sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies
ir kraujagyslių ligų
mažinimas
2. Mirtingumo ir
neįgalumo nuo traumų
ir kitų išorinių mirties
priežasčių mažinimas

3. Ankstyva
onkologinių susirgimų
diagnostika ir
visavertis gydymas
4. Psichikos sveikatos

Susijusios priemonės

Įgyvendinamos nacionalinės programos

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimas
15
(1 priemonė)

Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų
programa (sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL
mažinimo kryptis)
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų
programa (mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir
kitų išorinių mirties priežasčių mažinimo kryptis)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
teikiančių skubią medicinos pagalbą
traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros
atnaujinimas (2 priemonė)
Greitosios medicinos pagalbos ir skubios
konsultacinės sveikatos priežiūros
pagalbos infrastruktūros atnaujinimas
(3 priemonė)
Ankstyva onkologinių susirgimų
diagnostika ir visavertis gydymas
(4 priemonė)
Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės

Greitosios medicinos pagalbos, skubios
konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir
pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006–
2008 metų programa
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų
programa (ankstyvos onkologinių susirgimų
diagnostikos ir visaverčio gydymo kryptis)
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių

12

2007 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-799 „D÷l sergamumo ir
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programos patvirtinimo“.
13
2008 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-160 „D÷l sveikatos priežiūros
sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos patvirtinimo“.
14
2007 m. geguž÷s 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-344 „D÷l Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-455 „D÷l greitosios medicinos pagalbos automobilių
parko atnaujinimo 2006–2008 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“.
15
Pažym÷tina, kad dalis GMP automobilių, įsigytų pagal 3 priemonę, buvo skirta sveikatos priežiūros įstaigoms,
dalyvaujančioms projekte, finansuojamame pagal 1 priemonę.
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ES struktūrinės
paramos Investicijų
sritis
priežiūros paslaugų
infrastruktūros
optimizavimas

Susijusios priemonės

pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas
(5 priemonė)
Psichiatrijos stacionaro modernizavimas
(6 priemonė)
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros
modernizavimas (7 priemonė)
Psichikos dienos stacionarų (centrų)
įkūrimas (8 priemonė)
Krizių intervencijos centrų įkūrimas
(9 priemonė)
5. Sveikatos priežiūros Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir
sistemos reformos
slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių
tęstinumas, sveikatos paslaugų optimizavimas (10 priemonė)
priežiūros
infrastruktūros
optimizavimas
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros savivaldybėse plėtra
(11 priemonė)

Investicijos į privačių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų
ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų
infrastruktūrą (12 priemonė)

Įgyvendinamos nacionalinės programos

neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų
programa (psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros optimizavimo kryptis)

Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo,
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo
programa (ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugų plėtros, taip pat stacionarinių
paslaugų optimizavimo kryptys)
Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo,
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo
programa (visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtros
kryptis)
Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo,
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo
programa

Šaltinis: Sudaryta ESTEP.

SAM nacionalinėse programose yra apibrėžti programų tikslai, uždaviniai ir priemonės uždaviniams
įgyvendinti, nurodyti numatomi pasiekti rezultatai ir jų vertinimo kriterijai. SAM administruojamos SSVP
priemonės turi prisidėti prie šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, suplanuotų rezultatų pasiekimo, o priemonių
stebėsenos rodikliai turi būti suderinti su atitinkamų nacionalinių programų vertinimo kriterijais.
Sąvokos „stebėsenos rodiklis” ir „vertinimo kriterijus” reiškia iš esmės tą patį (tikslo pasiekimo matą), tačiau ES struktūrinės
paramos stebėsenos sistemoje vartojamas „stebėsenos rodiklio”, o Lietuvos strateginio planavimo sistemoje, kurią nustato
LRV patvirtinta Strateginio planavimo metodika, – „vertinimo kriterijaus” sąvoka.

1.4 VERTINIMO KRITERIJAI IR KLAUSIMAI
Vertinimas atliekamas pagal tinkamumo, suderinamumo ir efektyvumo kriterijus.
Pagal tinkamumo kriterijų analizuojami tiek pavieniai SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos
rodikliai (vertikali pavienių rodiklių analizė), tiek ir SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių sistema (horizontali rodiklių sistemos analizė).
Pavienių rodiklių tinkamumas bus vertinamas pagal stebėsenos rodikliams keliamus kokybės reikalavimus
(kriterijus). Viena dažniausiai taikomų stebėsenos rodiklių kokybės vertinimo metodikų yra vadinamoji SMART
metodika. Pagal šią metodiką rodikliai turi būti:



specifiški (angl. Specific): rodikliai turi būti glaudžiai susieti su programos ar priemonės tikslais ir
uždaviniais, matuoti tik tai, ko yra siekiama finansinėmis intervencijomis;
išmatuojami (angl. Measurable): rodiklių matavimo būdai ir statistiniai metodai turi būti apibrėžti, o
rodiklių apskaičiavimo kaina yra proporcinga jų naudai;
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pasiekiami (angl. Achievable): nustatyta rodiklio reikšmė turi būti pasiekiama ir realistiška, bet kartu
pakankamai ambicinga;
patikimi (angl. Reliable): pakartotinai apskaičiuotas rodiklis turi būti toks pat, kaip ir pirmą kartą
skaičiuojant;
pateikiami periodiškai ir laiku (angl. Timed): stebėsenos informacija turi būti naudinga priimant su
priemonių įgyvendinimo tobulinimu susijusius sprendimus.

Europos Komisijos metodiniame dokumente, skirtame 2007–2013 metų veiksmų programų stebėsenai ir
vertinimui, išskiriami keturi rodiklių kokybės kriterijai:





rodiklio aktualumas (angl. Relevance);
rodiklio jautrumas (angl. Sensitivity);
rodikliui apskaičiuoti reikalingų duomenų prieinamumas (angl. Availability);
rodiklio apskaičiavimo sąnaudos – laiko, finansinės (angl. Costs).

Tiek SMART metodika, tiek EK rekomenduojami stebėsenos rodiklių kokybės kriterijai yra bendri daugumai
intervencijos sričių. Sveikatos priežiūros kokybės stebėsenai skirtuose metodiniuose dokumentuose ir
moksliniuose straipsniuose rodiklių kokybės klausimams skiriama daug dėmesio ir nagrinėjami įvairūs rodiklių
kokybės kriterijai. Atsižvelgiant į atliktą literatūros analizę (analizės rezultatai pristatomi ataskaitos 2 dalyje)
buvo išskirti penki kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos
rodiklių kokybė:





Specifiškumas (rodiklio santykis su intervencijos tikslais);
Patikimumas (antrą kartą apskaičiuota rodiklio reikšmė turi būti tokia pati, kaip ir skaičiuojant pirmą
kartą);
Išmatuojamumas (rodiklio reikšmė leidžia įvertinti pokyčių kryptį, apimtį, yra palyginama su tam tikru
standartu ar gaire; rodikliui apskaičiuoti reikalingi duomenys yra prieinami, patikimi);
Aktualumas ir naudingumas (stebėsenos rodikliai yra naudingi priimant sprendimus, susijusius su
SAM administruojamų SSVP priemonių valdymu, ir aktualūs potencialiems stebėsenos informacijos
naudotojams).

Rodiklių sistemos tinkamumas vertinamas atsižvelgiant į Europos Komisijos16 rekomenduojamus kriterijus:17
analizuojamas rodiklių pakankamumas, siekiant įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
produktus, rezultatus ir poveikį (šie klausimai glaudžiai susiję su efektyvumo vertinimo klausimais, todėl
plačiau nagrinėjami efektyvumo vertinimo dalyje – ataskaitos 4 dalis), ir rodiklių sistemos subalansuotumas.
Vertinant rodiklių sistemos subalansuotumą bus vertinamas skirtingų rodiklių tipų santykis. Rodiklių tipai
išskiriami pagal šiuos požymius:




Pagal paskirtį: veiksmų programos ir priemonių rodikliai;
Pagal tipą: produkto, rezultato ir strateginio konteksto (poveikio);
Pagal pobūdį: kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai (plačiau žr. 1 paaiškinimas); klinikiniai ir organizaciniai
kokybės rodikliai18; struktūriniai, proceso ir rezultato kokybės rodikliai (plačiau žr. ataskaitos 2.2.1 dalį,
p. 35) .

16

European Commission, The New programming Period 2007–2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
monitoring and Evaluation Indicators. Working Document No.2. August, 2006, p. 22.
17
Europos Komisija rekomenduoja steb÷senos sistemos kokybę vertinti pagal tris kriterijus: apimtį, subalansuotumą ir
valdomumą.
18
Šie rodiklių tipai numatyti sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 patvirtintame
Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s reikalavimų apraše (18.2 punktas).

21

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

1 paaiškinimas. Kiekybinių ir kokybinių rodiklių samprata
Nors literatūroje nėra vieningo sutarimo, kokius rodiklius laikyti kiekybiniais, o kokius – kokybiniais, paprastai kiekybiniais
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rodikliais laikomi tie, kurie leidžia kiekybiškai išreikšti tam tikrą pokytį, o kokybiniais – rodikliai, kurie atspindi pokyčio kokybę .
Tokia samprata vadovaujasi JK Tarptautinės plėtros departamentas (DFID), Kanados Tarptautinės plėtros agentūra (CIDA).
Dauguma autorių griežtai neskirsto rodiklių į kiekybinius ir kokybinius, nes ir kokybiniai rodikliai paprastai išreiškiami skaičiais.
Tiesa, kokybinė stebėsenos informacija kartais gali būti pateikiama kaip tekstas, o ne kaip skaičiai. Kokybiniai rodikliai
paprastai išreiškia subjektyvią tikslinės grupės nuomonę, vertinimą ar požiūrį į tam tikrą reiškinį, projektą ar politikos poveikį.
Kokybiniams rodikliams apskaičiuoti reikalingi duomenys paprastai renkami atliekant apklausas, interviu (pavyzdžiui, pacientų
apklausa, siekiant įvertinti jų pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis).
Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje LRV 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220, nurodyta, kad „kokybiniai
vertinimo kriterijai parodo institucijos veiklos kokybines charakteristikas, t. y. jos gerėjimą arba blogėjimą (pavyzdžiui, ar
rezultatai pasiekti laiku, ar jie atitinka vartotojų ar visuomenės poreikius, standartus ir kita). Jie gali būti sudaromi naudojant
apklausų, tyrimų duomenis, apžvalgas, ekspertų ar specialių grupinių diskusijų medžiagą ir kitą kokybinę informaciją.”
Atsižvelgiant į užsienio šalyse taikomą ir Strateginio planavimo metodikoje įtvirtintą kokybinių rodiklių sampratą, SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimo metu
kokybiniais stebėsenos rodikliais bus laikomi tie rodikliai, kurie atspindi pacientų požiūrį į sveikatos priežiūros paslaugas. Be šių
rodiklių SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemoje aktualūs ir kiti rodikliai, kurie sudarytų
sąlygas įvertinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Tuo tikslu stebėsenos sistemoje aktualu
numatyti papildomus arba antrinius rodiklius (plačiau žr. 2 paaiškinimas).

Pagal suderinamumo kriterijų vertinama, ar SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodikliai
atitinka nacionalinių programų vertinimo kriterijus, ar informacija apie SSVP priemonių rodiklių pasiekimą
padeda atsiskaityti už nacionalinių programų tikslų pasiekimą, atsižvelgiant į skirtingas nacionalinių programų
investicijų kryptis.
Pagal efektyvumo kriterijų vertinama:






ar egzistuoja priežastinis ryšys tarp skirtingo tipo (produkto, rezultato, strateginio konteksto)
stebėsenos rodiklių;
ar rodiklių apskaičiavimo metodika yra aiški;
ar rezultato rodikliui apskaičiuoti naudojami patikimi informacijos šaltiniai ir kokybiški duomenys;
ar stebėsenos informacija yra naudinga, priimant sprendimus, susijusius su SAM administruojamų
SSVP priemonių valdymu, ir aktuali potencialiems stebėsenos informacijos naudotojams;
ar duomenų surinkimo ir rodiklio apskaičiavimo sąnaudos yra proporcingos, atsižvelgiant į stebėsenos
informacijos naudą ir duomenų surinkimo procedūrų keliamą administracinę naštą projektų
vykdytojams, rodikliams apskaičiuoti reikalingus duomenis valdančioms (VLK, TLK) ir analizuojamas
priemones administruojančioms institucijoms (CPVA, SAM, FM).

Efektyvumo vertinimas bus atliekamas tiek pavienių rodiklių (ypač rezultato), tiek rodiklių sistemos lygiu.
Vertinant efektyvumą pavienių rodiklių lygiu daugiausia dėmesio skiriama informacijos šaltinių patikimumui,
duomenų kokybei, duomenų rinkimo procedūrų efektyvumui (kaip renkami, apdorojami ir kaupiami duomenys,
reikalingi rodikliams apskaičiuoti, ar egzistuojančios informacinės sistemos, tokios kaip SVEIDRA, SFMIS, gali
būti efektyviai panaudotos rodiklių apskaičiavimui, duomenų apdorojimui palengvinti). Dauguma šių klausimų
susiję su pavienių rodiklių patikimumu ir apskaičiuojamumu, todėl jie analizuojami tinkamumo vertinimo
dalyje – ataskaitos 3 dalis).
Vertinant efektyvumą rodiklių sistemos lygiu didžiausias dėmesys skiriamas rodiklių tarpusavio ryšiams ir
pakankamumui, siekiant stebėti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo pažangą ir kokybiškai
įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo naudą.
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Bastia, T., Qualitative and Quantitative Indicators for the Monitoring and Evaluation of the ILO Gender Mainstreaming
Strategy.
August,
2000,
p.
21–22.
Prieiga
per
internetą
<http://www.womeng.net/wp/library/Methodology%20Indicators.pdf>
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Su rodiklių pakankamumu ir stebėsenos sistemos efektyvumu susijęs papildomų ir antrinių rodiklių
klausimas, todėl ataskaitos efektyvumo dalyje nagrinėjami galimi antriniai ir papildomi rodikliai, kurie
nustatyti išanalizavus užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų naudojamus sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo rodiklius. Atsižvelgiant į užsienio šalyse taikomus rodiklius, parengti pasiūlymai dėl
rodiklių, kurie potencialiai galėtų būti taikomi SAM administruojamų SSVP įgyvendinimo stebėsenai, kadangi
pagrindinis šių priemonių tikslas – užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.
2 paaiškinimas. Papildomų ir antrinių stebėsenos rodiklių samprata
Papildomais rodikliais šio vertinimo kontekste vadinami tokie rodikliai, kurie nėra numatyti SSVP ar priemonių aprašymuose,
tačiau galėtų būtų taikomi SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai, siekiant geriau įvertinti priemonių
įgyvendinimo pažangą ir rezultatus. Antriniais rodikliais vadinami tokie rodikliai, kurie padėtų sukonkretinti pacientų skaičiaus
rodiklį (t. y. nustatyti pacientus, kuriems įgyvendinus projektą pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas).

Detalus vertinimo klausimų sąrašas, parengtas atsižvelgiant į vertinimo uždavinius, kriterijus ir techninėje
specifikacijoje nurodytus kiekvieno vertinimo uždavinio vertinimo klausimus (aspektus), pateikiamas lentelėje
(4 lentelė).
4 lentelė. Vertinimo klausimai
Vertinimo uždaviniai
1. Įvertinti šiuo metu SAM
administruojamų SSVP priemonių
rezultato rodiklio apskaičiavimo
metodikos tinkamumą (pagal
kiekvieną priemonę individualiai ir
visą uždavinį) ir pateikti
rekomendacijas, kaip patobulinti
esamą rodiklio stebėsenos duomenų
rinkimo metodiką

2. Įvertinti SAM administruojamų
SSVP priemonių rezultato rodiklio
metodikos efektyvumą (pagal
kiekvieną priemonę individualiai) ir
pateikti rekomendacijas/metodiką
dėl antrinių rodiklių, reikalingų
priemonių įgyvendinimo rodikliams
apskaičiuoti, stebėsenos sistemos
sukūrimo

Vertinimo klausimai (pagrindiniai ir papildomi)
1.1. Ar nacionalinių programų (Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo,
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa, Sergamumo ir
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m.
programa, Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos
priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų programa) vertinimo kriterijai
yra tinkami ir suderinti su ES struktūrinės paramos investicijomis?
1.2. Ar SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio apskaičiavimo
metodika suderinta su nacionalinių programų vertinimo kriterijais? Ar ji
atskleidžia rezultato rodiklio esmę?
1.3. Ar sveikatos priežiūros įstaigų (projektų vykdytojų) renkami duomenys
(priemonės) rezultato rodiklio pasiekimui apskaičiuoti yra patikimi, palyginami,
naudingi? Ar duomenų rinkimas, kaupimas ir apdorojimas yra efektyvus?
1.4. Kaip atliekama pacientų, kuriems buvo suteiktos sveikatos priežiūros
paslaugos naudojantis ES struktūrinės paramos lėšomis modernizuota sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūra, apskaita suteiktos paslaugos, projekto (-ų),
sveikatos priežiūros įstaigos lygiu? Kaip eliminuojami (galėtų būti eliminuojami)
pasikartojantys pacientai suteiktos paslaugos, projekto (-ų), sveikatos priežiūros
įstaigos lygiu?
1.5. Kaip galima palengvinti, supaprastinti pacientų, kuriems buvo suteiktos
sveikatos priežiūros paslaugos naudojantis ES struktūrinės paramos lėšomis
modernizuota sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, apskaitą? Kaip prie
reikiamų duomenų rinkimo ir apdorojimo galėtų prisidėti sveikatos priežiūros
įstaigos, teritorinės ligonių kasos, Valstybinė ligonių kasa?
2.1. Ar duomenys, renkami rezultato rodikliui apskaičiuoti, atspindi priemonės
(kiekvienos individualiai) investicijų tikslą? Kokie papildomi rodikliai padėtų
atspindėti priemonės intervencijų tikslą?
2.2. Kokie papildomi (specifiniai) duomenys galėtų prisidėti prie efektyvesnio
rezultato rodiklio apskaičiavimo?
2.3. Kaip Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
teritorinių ligonių kasų, Higienos instituto, Statistikos departamento kaupiami
duomenys/informacija galėtų prisidėti prie rezultato rodiklio efektyvaus
apskaičiavimo ir atsiskaitymo už rezultato rodiklio pasiekimą?

Šaltinis: sudaryta autorių pagal techninę specifikaciją.
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1.5 VERTINIMO METODAI
Vertinimo metu taikyti kiekybiniai ir kokybiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai, analizuoti duomenys iš
pirminių ir antrinių informacijos šaltinių. Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, patikimumą, vertinimo
išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą, taikyta duomenų ir metodų trianguliacija.
Taikyti vertinimo metodai pristatomi lentelėje (5 lentelė).
5 lentelė. Vertinimo metodai
Metodo
pavadinimas
Antrinių šaltinių
informacijos
analizė

Metodo
pobūdis ir
paskirtis
Duomenų
rinkimo
Kokybinis

SAM
administruojamų
priemonių
stebėsenos
informacijos ir
paraiškose
pateiktų duomenų
analizė
Sveikatos srities
informacinių
sistemų, statistinės
informacijos
analizė
Intervencijos
logikos analizė
(loginiai modeliai)
Interviu

Duomenų
rinkimo
Mišrus
(kiekybinis ir
kokybinis)

Projektų vykdytojų
apklausa ir
konsultacijos su
projektų
vykdytojais

Duomenų
rinkimo
Mišrus
(kiekybinis ir
kokybinis)

Duomenų
rinkimo
Mišrus
(kiekybinis ir
kokybinis)
Duomenų
analizės
Kokybinis
Duomenų
rinkimo
Kokybinis

Metodo taikymo aprašymas

Vertinimo metu buvo analizuojami įvairūs antriniai informacijos šaltiniai (detalus
šaltinių sąrašas pateikiamas literatūros sąraše):
 užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų metodiniai dokumentai, skirti
sveikatos priežiūros kokybės stebėsenos klausimams;
 įvairūs Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai, sisteminės apžvalgos, skirtos
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės klausimams (pagal SAM
administruojamų SSVP priemonių investicijų kryptis: ŠKL, onkologija, GMP,
traumatologija, psichikos sveikata, ambulatorinės, dienos stacionaro
paslaugos), taip pat pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis
vertinimai ir kt.;
 ES struktūrinės paramos vertinimų ir Valstybės kontrolės audito ataskaitos;
 ES struktūrinės paramos teikimą reglamentuojantys dokumentai;
 nacionaliniai strateginiai dokumentai ir teisės aktai, reglamentuojantys
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir kt.
Vertinimo metu buvo analizuojami ES struktūrinės paramos kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenys, metinėse SSVP
įgyvendinimo ataskaitose pateikti duomenys apie SAM administruojamų SSVP
priemonių rodiklius, projektų paraiškos, galutiniai mokėjimo prašymai, galutinės
projektų įgyvendinimo ataskaitos ir užbaigtų projektų ataskaitos po projekto
užbaigimo.

Vertinimo metu išanalizuoti Lietuvos statistikos departamento ir HISIC kaupiami
sveikatos statistikos duomenys, Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių sistema,
Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS), teisės aktai,
reglamentuojantys sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitą ir atskaitomybę.
Vertinimo pradžioje buvo atlikta SAM administruojamų SSVP priemonių
intervencijos logikos analizė ir parengtos intervencijos logikos schemos (loginiai
modeliai).
Interviu atlikti su SAM priemones administruojančių ir nacionalinių institucijų,
atsakingų už sveikatos priežiūros kokybės kontrolę, atstovais. Atliktų interviu
sąrašas pateikiamas lentelėje (6 lentelė). Interviu su sveikatos statistiką
kaupiančių institucijų atstovais bus vykdomi ir baigiamajame vertinimo etape,
siekiant aptarti siūlomus papildomus (antrinius) stebėsenos rodiklius, duomenų
surinkimo ir rodiklių apskaičiavimo galimybes.
Vertinimo metu buvo atlikta visų SAM administruojamų SSVP priemonių, išskyrus
priemones „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo
infrastruktūros modernizavimas“ ir „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
infrastruktūros savivaldybėse plėtra“, projektų vykdytojų apklausa. Apklausa
atlikta 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d., naudojant internetinį apklausų
įrankį (www.publika.lt). Kvietimai dalyvauti apklausoje projektų vykdytojų
kontaktiniams asmenims buvo siunčiami elektroniniu paštu. Kvietimai išsiųsti
164 unikaliems adresatams (185 projektų, kuriuos vykdo 144 sveikatos
priežiūros įstaigos, atstovams), apklausoje dalyvavo 110 respondentų, tai sudaro
59 proc. respondentų. Toks internetinės apklausos respondentų aktyvumo rodiklis
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Metodo
pavadinimas

Metodo
pobūdis ir
paskirtis

Stebėsenos rodiklių
kokybės analizė
pagal rodikliams
taikomus kokybės
kriterijus

Duomenų
analizės
Kokybinis

Fokusuota grupinė
diskusija

Duomenų
rinkimo
Kokybinis

Metodo taikymo aprašymas

yra labai aukštas ir leidžia daryti pakankamai patikimus apibendrinimus (patirtis
rodo, kad paprastai atsakymus pateikia apie 20–30 proc. respondentų).
Baigiamajame vertinimo etape numatoma vykdyti konsultacijas su projektų
vykdytojais, kurių metu bus aptariami duomenų rinkimo, atsiskaitymo už
rezultato rodiklį klausimai.
Rodiklių kokybė dažniausiai analizuojama pagal vadinamąją SMART metodiką,
kurią sudaro 5 rodiklių kokybės kriterijų rinkinys: specifiškumas (angl. specific),
išmatuojamumas ir kiekybinė išraiška (angl. measurable), tinkamumas,
pasiekiamumas (angl. achievable), patikimumas (angl. reliable) ir
savalaikiškumas (angl. timed). Siekiant nustatyti sveikatos rodiklių kokybei
aktualiausius reikalavimus vertinimo metu buvo atlikta literatūros analizė ir
nustatyti sveikatos rodiklių kokybei dažniausiai taikomi reikalavimai; į šiuos
reikalavimus atsižvelgiama rengiant pasiūlymus dėl papildomų (antrinių)
stebėsenos rodiklių.
Fokusuota grupinė diskusija su sveikatos politiką formuojančių ir sveikatos srities
statistiką kaupiančių valstybės institucijų ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovais
organizuota aptarti pasiūlymams dėl papildomų ir antrinių rodiklių.

6 lentelė. Atlikti interviu
Eil.
Nr.
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Respondentas

Institucija

Data, atlikimo būdas

Kristina Auruškevičienė, ES paramos skyriaus
vedėja
Raimonda Janonienė, 1-ojo audito
departamento direktoriaus pavaduotoja
Ramunė Navickienė, direktorė

Sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės kontrolė

2011-04-28, tiesioginis
interviu
2011-05-03, telefonu

Valstybinė medicininio audito
inspekcija prie SAM
Centrinė projektų valdymo
agentūra

2011-05-10, tiesioginis
interviu
2011-05-23, tiesioginis
interviu

Valstybinė ligonių kasa prie
SAM

2011-05-24, tiesioginis
interviu

Higienos institutas Sveikatos
informacijos centras
VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos
universitetinė ligoninė
Valstybinis psichikos sveikatos
centras
VU Onkologijos institutas

2011-07-21, tiesioginis
interviu
2011-07-26, tiesioginis
interviu
2011-08-01 ir 2011-0803, telefonu
2011-08-09, telefonu

VšĮ Centro poliklinika

2011-08-09, tiesioginis
interviu
2011-08-09, telefonu
2011-08-18, tiesioginis
interviu

Aurima Lasickienė, Struktūrinės paramos
departamento Sveikatos projektų skyriaus
viršininkė
Daiva Berūkštienė, Sveikatos priežiūros
paslaugų departamento Paslaugų ekspertizės,
metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus
vedėja
Rita Gaidelytė, Sveikatos statistikos skyriaus
vedėja
Tomas Saladis, direktoriaus pavaduotojas
medicinai
Ona Davidonienė, direktorė
Birutė Aleknavičienė, Vėžio kontrolės ir
profilaktikos centro vadovė
Daiva Pentiokinienė, direktoriaus pavaduotoja
medicinai
Artūras Kedavičius, viršininkas
Jelena Kutkauskienė, direktorė

Bendrasis pagalbos centras
VšĮ Karoliniškių poliklinika

Vertinimo rezultatams, išvadoms ir rekomendacijoms pristatyti ir aptarti buvo surengti trys renginiai, skirti
projektų, finansuojamų pagal SAM administruojamas SSVP priemones, vykdytojams.
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2 VERTINIMO TEORINIS PAGRINDAS
Siekiant įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumą ir parengti pasiūlymus dėl rodiklių sistemos tobulinimo, aktualu apžvelgti užsienio šalių ir
tarptautinių organizacijų praktiką vertinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą. Šioje ataskaitos
dalyje nagrinėjama sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo samprata, apžvelgiamos kai kurių užsienio
šalių ir tarptautinių organizacijų sveikatos priežiūros kokybės rodiklių sistemos ir pačių rodiklių kokybei
keliami reikalavimai. Visa tai sudaro pagrindą SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių sistemos vertinimui, kurio metu aktualu atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus: ar taikomi
stebėsenos rodikliai atspindi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius, kokie rodikliai
galėtų būti taikomi sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui vertinti, į kokius kriterijus svarbu atsižvelgti
nustatant stebėsenos rodiklius.
Kalbant apie sveikatos priežiūros kokybės stebėseną, aktualūs du klausimus: kas turi būti matuojama
(sveikatos priežiūros kokybės samprata, pagrindiniai sveikatos priežiūros kokybės vertinimo aspektai) – šie
klausimai analizuojami ataskaitos 2.1 dalyje ir kaip turi būti matuojama (rodiklių tipai, jų kokybės vertinimo
kriterijai, stebėsenos apimtis ir pan.) – šie klausimai analizuojami ataskaitos 2.2 dalyje.

2.1 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS SAMPRATA
Daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių20, o pastaruoju metu ir įvairios tarptautinės organizacijos, tokios kaip
Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO), Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau –
OECD) daug dėmesio skiria sveikatos ir sveikatos priežiūros kokybės stebėsenai. Tai lemia didėjančios išlaidos
sveikatos priežiūrai, visuomenės senėjimo keliamos problemos, žema sveikatos priežiūros paslaugų kokybė,
rinkos trūkumai, gydymo klaidos, ribota atskaitomybė ir pan. Stebėsenos tobulinimo tikslais kuriami
konceptualūs sveikatos modeliai ir rodiklių sistemos, apimančios įvairius sveikatos ir sveikatos priežiūros
aspektus. Geresnė stebėsena suprantama kaip svarbus įrodymų šaltinis. Šie įrodymai reikalingi priimant
sprendimus dėl sveikatos sistemos reformos ar skatinimo priemonių sistemos dalyviams, kurie prisideda prie
sveikatos kokybės didinimo.
Siekiant nustatyti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę atspindinčius rodiklius, visų pirma svarbu apibrėžti
sveikatos priežiūros kokybės sąvoką. Akademinėje literatūroje išskiriamos dvi sąvokos: sveikata (ir jos kokybė)
ir sveikatos priežiūra (ir jos kokybė).
Sveikata priklauso nuo įvairių tarpusavyje susijusių veiksnių, kurių vienas yra sveikatos priežiūra, apimanti
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą21. Ši samprata remiasi dar praėjusio amžiaus 8-ajame
dešimtmetyje Kanados sveikatos ministro M. Lalonde22 pasiūlytu modeliu, pagal kurį asmens ir visuomenės
sveikata priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros, bet ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip fizinė ir socialinė
gyvenamoji aplinka, gyvenimo būdas, žmogaus biologija.
Nuo stebėsenos objekto (sveikatos sistema ar sveikatos priežiūros sistema) priklauso stebėsenos rodiklių
pasirinkimas:


Sveikatos priežiūros sistema ir jos stebėsena apima tik tiesioginę asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūrą, jos efektyvumą ir teisingumą, tačiau neapima kitų sveikatą lemiančių veiksnių. Tiesa, čia yra

20

Pavyzdžiui, Australija, Danija, JAV, Jungtin÷ Karalyst÷, Kanada, Nyderlandai ir kt.
Arah Onyebuchi A. et al (2006), A Conceptual Framework for the OECD Health Care Quality Indicators Project.
International Journal for Quality in Health Care, September 2006, p. 6.
22
Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians: a working document. Government of Canada, 1981.
21
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ir tam tikrų išlygų, nes, pavyzdžiui, įvairios prevencinės priemonės daro įtaką žmonių gyvenimo būdui,
o tuo pačiu ir sveikatai (pavyzdžiui, rūkymo nutraukimas kaip kardiologinės sveikatos priežiūros dalis).
Sveikatos sistema ir jos stebėsena yra gerokai platesnė sąvoka, kadangi ji apima ne tik sveikatos
priežiūrą, bet ir įvairius kitus veiksnius, kurie daro įtaką sveikatai. Nors pagrindiniai sveikatos politikos
tikslai gali būti tokie patys kaip ir sveikatos priežiūros atveju – efektyvumo ir teisingumo didinimas,
šiuo atveju reikia atsižvelgti į daugiau ir įvairesnių rodiklių, lemiančių sveikatą ir jos išlaidas.

Kalbant apie sveikatos priežiūros sistemą, svarbu atsižvelgti į įvairius aspektus, lemiančius sveikatos
priežiūros sistemos galimybes išlaikyti, atkurti ir pagerinti sveikatą. Įvairiose pasaulio šalyse išskiriami
panašūs sveikatos priežiūros aspektai, kuriuos aktualu stebėti ir vertinti. Tai sveikatos priežiūros kokybė,
prieinamumas ir efektyvumas (išlaidos)23. Vertinant sveikatos priežiūros sistemą svarbu, kad visi šie aspektai
būtų aiškiai apibrėžti, pagal galimybes išmatuojami ir galimi įtakoti konkrečiomis sveikatos politikos
priemonėmis. Toliau nagrinėjami sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo klausimai, kadangi SAM
administruojamomis SSVP priemonėmis siekiama užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros
paslaugas.
Sveikatos priežiūros kokybė gali būti apibrėžta kaip „mastas, kuriuo asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugos padidina tikimybę pasiekti trokštamus sveikatos rezultatus ir atitinka dabartines
profesines žinias“.24 Kitaip tariant, kokybiška sveikatos priežiūra, visų pirma turi užtikrinti tokius rezultatus,
kokių pageidauja pacientai, o pacientai teikia pirmenybę skirtingiems gydymo būdams. Antra, pacientų
sveikatos būklei (rezultatams) įtakos turi įvairūs veiksniai, kurie ne visuomet priklauso nuo sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų. Įvairių šalių sveikatos priežiūros sistemos skiriasi pagal tai, kiek jos atsižvelgia ir
stengiasi kontroliuoti kitus veiksnius, darančius įtaką pacientų sveikatai.
PSO siūloma kokybiškos sveikatos priežiūros samprata. Pasaulio sveikatos organizacija kokybišką
sveikatos priežiūrą apibrėžia kaip rezultatyvią, efektyvią, prieinamą, priimtiną (orientuotą į pacientą), teisingą
ir saugią sveikatos priežiūrą. Šie šeši sveikatos priežiūros kokybės vertinimo aspektai plačiau pristatomi
lentelėje (7 lentelė).
7 lentelė. Sveikatos priežiūros kokybės vertinimo aspektai pagal PSO
Sveikatos priežiūros
kokybės aspektas
Rezultatyvumas
Efektyvumas
Prieinamumas
Priimtinumas (orientacija
į pacientą)
Teisingumas

Saugumas

Paaiškinimas
Sveikatos priežiūra turi būti grindžiama įrodymais, o jos rezultatas turi būti geresnė individų
ir visuomenės sveikata, atsižvelgiant į jų individualius poreikius.
Sveikatos priežiūrai skiriami ištekliai turi būti naudojami racionaliai, siekiant maksimalių
rezultatų ir vengiant išteklių eikvojimo.
Sveikatos priežiūra turi būti prieinama laiku, tinkama geografiniu požiūriu, teikiama
užtikrinant medicininius poreikius atitinkančius įgūdžius ir išteklius.
Sveikatos priežiūros paslaugos turi atitikti individualių vartotojų ir bendruomenių poreikius ir
lūkesčius.
Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė turi būti vienoda visiems nepriklausomai
nuo asmeninių savybių, tokių kaip lytis, rasė, etninė kilmė, socialinė padėtis ar geografinė
vietovė.
Sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos iki minimumo sumažinus riziką ir žalą
paslaugų vartotojams.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. World Health
Organisation, 2006, p. 9–10.

23

Kelley E., J. Hurst (2006), „Health Care Quality Indicators Project: Conceptual Framework Paper“, OECD Health
Working Papers No.23, OECD Publishing, p. 10.
24
Organisation for Economic Cooperation and Development: Towards High-Performing Health Systems. Paris: OECD;
2004.
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
PSO išskirti sveikatos priežiūros kokybės aspektai būdingi daugelio išsivysčiusių pasaulio šalių, tokių kaip
Jungtinė Karalystė, Kanada, JAV, Australija, ir kai kurių tarptautinių organizacijų (pavyzdžiui, ES, OECD)
sveikatos priežiūros kokybės sistemoms. Apibendrinta informacija apie kai kurių užsienio šalių ir tarptautinių
organizacijų
išskiriamus
sveikatos
priežiūros
kokybės
aspektus
pateikiama
lentelėje
(8 lentelė).
8 lentelė. Sveikatos priežiūros kokybės vertinimo aspektai: užsienio praktika
Sveikatos priežiūros kokybės
JK
Kanada
Australija
aspektai
Priimtinumas
#
Prieinamumas
#
#
#
Tinkamumas
#
#
Aplinka ir patogumas
#
Kompetencija arba
#
gebėjimai
#
#
Nuoseklumas, tęstinumas
#
#
Rezultatyvumas arba
#
#
sveikatos pagerėjimas arba
#
dėmesys ligai
#
Išlaidos
Efektyvumas
#
#
Teisingumas, nešališkumas
#**
#**
Valdymas
#
Orientacija į pacientą arba
#
dėmesys pacientui arba
#
jautrumas
#
Saugumas
#
#
Tęstinumas
#
Savalaikiškumas
#
* - operacionalizuotas kaip teisingumo (angl. equity) dalis.
** - persidengiantis aspektas, taikomas visiems kitiems aspektams.

JAV

ECHI

#*

OECD

#
#
#

#

#
#

#

#
#**
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CF

#

#

#

#
#
#
#

#
#

Šaltinis: sudaryta pagal Kelley E., J. Hurst (2006), „Health Care Quality Indicators Project: Conceptual Framework Paper“, OECD
Health Working Papers No.23, OECD Publishing, p.12.

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, sveikatos priežiūros kokybę lemia įvairūs veiksniai, tokie kaip sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas, tinkamumas, rezultatyvumas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
aplinka, patogumas, gydytojų kompetencija, paslaugų teikimo efektyvumas, teisingumas, savalaikiškumas,
orientacija į pacientą, saugumas ir pan. Apibendrinant galima išskirti svarbiausius, dažniausiai pasitaikančius
sveikatos priežiūros kokybės aspektus:
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Rezultatyvumas, tinkamumas;
Saugumas;
Orientacija į pacientą, nuoseklumas, paslaugų savalaikiškumas;
Prieinamumas, pasiekiamumas;
Teisingumas;
Efektyvumas.

Commonwealth Fund –
(www.commonwealthfund.org).

JAV

nevyriausybin÷

organizacija,

veikianti

sveikatos

priežiūros

srityje
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
Sveikatos priežiūros rezultatyvumas suprantamas kaip pacientams aktualių, reikalingų rezultatų pasiekimo
laipsnis, teikiant įrodymais pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas tiems, kam šios paslaugos gali būti
naudingos. Rezultatyvumas glaudžiai susijęs su tinkamumu – pacientų sveikatos poreikius atitinkančių
paslaugų teikimu. Kai kurie autoriai sveikatos priežiūros rezultatyvumą apibrėžia kaip realistiškų tikslų faktinį
pasiekimo laipsnį,26 suplanuotų sveikatos rezultatų pasiekimą be medicininių klaidų27. Taigi, rezultatyvumas
priklauso ne tik nuo pacientų poreikių, bet ir nuo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (gydytojų, įstaigų)
kompetencijos, aprūpinimo reikiama įranga.
Sveikatos priežiūros saugumas reiškia tokį sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesą, kuris sudaro
prielaidas išvengti, apsisaugoti ar sušvelninti neigiamas pasekmes sveikatai, galimą žalą ar traumas
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu. Saugumas susijęs su rezultatyvumu, tačiau šiuo atveju
akcentuojamas ne rezultatų pasiekimas, o neigiamų rezultatų prevencija.
Jautrumas paciento poreikiams, orientacija į pacientą reiškia sveikatos priežiūros sistemos pajėgumą
patenkinti pacientų lūkesčius ir poreikius. Šis aspektas dažnai analizuojamas vertinant paciento požiūrį į
konkrečias jam suteiktas paslaugas. Kadangi paciento pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis gali
reikšmingai įtakoti jo naudojimąsi šiomis paslaugomis ateityje, nuo orientacijos į pacientą reikšmingai
priklauso ir sveikatos priežiūros rezultatyvumas (galimybė pasiekti konkrečius sveikatos rezultatus). Aktualūs
sveikatos priežiūros paslaugų orientacijos į pacientą vertinimo aspektai yra paslaugų nuoseklumas,
tęstinumas ir savalaikiškumas.
Nuoseklumas, tęstinumas reiškia pacientui teikiamų paslaugų koordinavimą tarp skirtingų įstaigų. Vertinant
nuoseklumą gali būti analizuojama tiek pacientų nuomonė, tiek konkretūs klinikiniai rodikliai (pavyzdžiui,
konkretiems pacientams reikalingo gydymo užtikrinimas per tam tikrą laikotarpį).
Paslaugų teikimo savalaikiškumas yra susijęs su pacientų galimybėmis greitai ir laiku gauti jiems reikalingas
sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat būti nukreiptiems į reikiamą sveikatos priežiūros įstaigą. Vertinant
savalaikiškumą taip pat aktualūs tiek klinikiniai (pavyzdžiui, paslaugų suteikimas per „auksinę valandą“), tiek
paciento vertinimu pagrįsti rodikliai.
Vertinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pasiekiamumą, analizuojama, ar pacientams lengvai
prieinamos reikalingos paslaugos, atsižvelgiama į fizinį, finansinį, psichologinį prieinamumą. Svarbi
prieinamumo vertinimo prielaida yra konkrečių paslaugų buvimas.
Teisingumas kaip sveikatos priežiūros kokybės aspektas yra glaudžiai susijęs su prieinamumu, tačiau čia
vertinamas sveikatos priežiūros finansavimas ir teisingas, nešališkas sveikatos priežiūros teikiamos naudos
paskirstymas visiems, kas yra ar gali būti suinteresuoti ja pasinaudoti.
Efektyvumas reiškia optimalų išteklių panaudojimą siekiant maksimalios naudos ar rezultatų. Efektyvi
sveikatos priežiūros sistema funkcionuoja taip, kad maksimalią naudą ir rezultatus pasiektų mažiausiomis
įmanomomis sąnaudomis. Literatūroje kartais naudojami du terminai: makroekonominis efektyvumas ir
mikroekonominis efektyvumas. Makroekonominis efektyvumas susijęs su bendru sveikatos priežiūros
finansavimu iš viešųjų ir privačių lėšų, jo adekvatumu. Mikroekonominis efektyvumas susijęs su sveikatos
priežiūros sistemos produktyvumu, rezultatais, atsižvelgiant į turimus resursus (angl. value for money).

26

Donabedian A. (2003), An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford: Oxford University Press;
Donabedian A (1980), Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol. 1. The Definition of Quality and
Approaches to its Assessment. Ann Arbor: Health Administration Press.
27
Juran, J and Godfrey, B. Juran’s (2000), Quality Handbook. (New York: McGraw Hill).

29

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
OECD sveikatos priežiūros kokybės modelis. Svarbų vaidmenį plėtojant sveikatos priežiūros kokybės
rodiklius atlieka OECD, kuri nuo 2001 metų vykdo sveikatos priežiūros kokybės rodiklių projektą (angl. Health
Care Quality Indicators Project). Projekto įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į išsivysčiusių pasaulio šalių
praktiką sveikatos priežiūros kokybės vertinimo srityje, buvo parengtas OECD sveikatos priežiūros kokybės
modelis (žr. 2 pav.). Šis modelis remiasi JAV Medicinos instituto nacionalinių sveikatos priežiūros kokybės
rodiklių modeliu, Kanados sveikatos rodiklių modeliu ir Europos Bendrijos sveikatos rodikliais (angl. European
Community Health Indicators – ECHI).
2 pav. OECD sveikatos priežiūros kokybės modelis

Sveikatos sąlygos

Sveikata
Ar OECD šalių gyventojai yra sveiki
Žmogaus būklė ir
Tikėtina gyvenimo
gyvenimo kokybė
trukmė ir gerovė

Mirštamumas

Sveikatos priežiūros sistema
Kaip veikia sveikatos priežiūros sistema? Kiek ji kainuoja? Koks sveikatos priežiūros kokybės lygis
skirtingų pacientų poreikių atžvilgiu?
Sveikatos priežiūros aspektai
Kaina/
Kokybė
Prieinamumas
išlaidos
Sveikatos
priežiūros
Jautrumas,
poreikiai
Rezultatyvumas Saugumas
orientacija į Pasiekiamumas
pacientą
Išlikti sveiku
Pagerinti
sveikatą
Gyventi su liga
ar negalia
Susitaikyti su
gyvenimo
pabaiga

Teisingumas

Kiti su sveikatos priežiūra nesusiję sveikatos aspektai
Kokie kiti veiksniai daro įtaką sveikatai? Kaip ir kada prireikia sveikatos priežiūros?
Sveika gyvensena
Asmeniniai
Socialinė ir
Fizinė aplinka
ištekliai
ekonominė aplinka

Efektyvumas
Makroekonominis ir mikroekonominis efektyvumas

Sveikatos sistemos modelis, politika, kontekstas
Ar šalies sveikatos politikos modelis ir kontekstas išsiskiria kokiais nors specifiniais
požymiais? Ar šie požymiai gali būti naudingi analizuojant sveikatos priežiūros kokybę?
Kiti su šalimi susiję veiksniai, darantys įtaką
Sveikatos sistemos įgyvendinimo požymiai
s eikatos sis emos funkcionavimui
Šaltinis: Kelley E., J. Hurst (2006), „Health Care Quality Indicators Project: Conceptual Framework Paper“, OECD Health Working
Papers No.23, OECD Publishing, p. 34.
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OECD sveikatos priežiūros kokybės modelyje sveikatos priežiūros kokybė apibrėžiama kaip sveikatos
priežiūros rezultatyvumas, saugumas ir orientacija į pacientą. Būtent šie sveikatos priežiūros aspektai yra
svarbūs norint užtikrinti, kad sveikatos priežiūra sudarytų galimybes pasiekti aktualių sveikatos rezultatų. Be
minėtų sveikatos priežiūros kokybės aspektų, OECD požiūriu sveikatos priežiūros paslaugos turi būti
vertinamos ir pagal kitus svarbius kriterijus, tokius kaip prieinamumas, kaina, efektyvumas ir teisingumas.
1 pavyzdys. Sveikatos sistemos ir atskirų jos dalių efektyvumo ir kokybės santykis
28

OECD daug dėmesio skiria sveikatos sistemos efektyvumo klausimams. Neseniai paskelbtoje OECD studijoje analizuojami
sveikatos priežiūros organizavimo ir sveikatos sistemos efektyvumo klausimai. Ekspertai pažymi, kad koreliacija tarp sistemos
lygio efektyvumo rodiklių ir atskirų jos grandžių, pavyzdžiui, ligoninių efektyvumo rodiklių, tokių kaip vidutinė gulėjimo trukmė
ar lovų užimtumas ūmių susirgimų atveju, yra labai nedidelė. Kitaip tariant, efektyvi atskirų sistemos grandžių veikla dar
negarantuoja, kad bus pasiekti geri rezultatai visuomenės sveikatos srityje (populiaciniame lygyje). Stacionaro veikla gali būti
labai efektyvi, tačiau neefektyvumas kitose sistemos grandyse ir koordinavimo problemos gali neigiamai veikti visuomenės
sveikatos rodiklius. Sveikatos sistemos efektyvumo rodikliai labiau koreliuoja su sveikatos priežiūros kokybės rodikliais
(pavyzdžiui, tokiais kaip išvengto stacionarizavimo rodiklis). Kartu pažymima, kad sveikatos priežiūros kokybės gerinimas,
sveikatos sistemos dalyvių informavimas apie kokybę yra vienas iš aktualiausių sveikatos reformos uždavinių, jei reforma
siekiama didinti sveikatos sistemos efektyvumą. Studijoje pažymima, kad tai aktualu visoms šalims, nepriklausomai nuo jų
sveikatos priežiūros modelio. Kita vertus, kokybė ne visuomet priklauso nuo išlaidų sveikatos priežiūrai. Duomenys rodo, kad
geriausių kokybės rodiklių pasiekia nebūtinai tos šalys, kurios sveikatos priežiūrai skiria daugiausia lėšų.
Šaltinis: parengta autorių pagal Joumard, I., C. Andre and C. Nicq (2010), “Health Care Systems: Efficiency and Institutions”,
OECD Economics Department Working Papers, No. 769, OECD Publishing.

OECD sveikatos priežiūros kokybės modelis apima ne tik sveikatos priežiūrą, bet ir įvairius kitus veiksnius,
kurie yra susiję su sveikatos priežiūros sistemos funkcionavimu, tokius kaip sveikatos sistemos modelis,
politika, su sveikatos priežiūra nesusiję, bet poveikį sveikatai turintys veiksniai (gyvenamoji aplinka, gyvenimo
būdas, žmogaus biologija).
Atsižvelgiant į šį modelį rengiami OECD sveikatos priežiūros kokybės rodikliai. Pagrindinis OECD sveikatos
priežiūros kokybės rodiklių projekto tikslas – nustatyti skirtingų šalių palyginimui tinkamus sveikatos
priežiūros kokybės rodiklius, kurie padėtų identifikuoti problemines sveikatos priežiūros sritis ir suteiktų
pagrindą gilesnei analizei, kuria būtų siekiama išsiaiškinti egzistuojančių skirtumų tarp šalių priežastis ir jų
šalinimo būdus. Siekdama užtikrinti geresnį palyginimui reikalingų duomenų surinkimą ir sumažinti duomenų
rinkimo naštą dalyvaujančioms šalims, OECD bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis,
tokiomis kaip Europos Sąjunga (ypač Eurostat), PSO ir tarptautiniam palyginimui tinkamų duomenų rinkimo
projektais, tokiais kaip Eurocare29.
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektai, aktualūs plėtojant SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemą
Plėtojant sveikatos priežiūros kokybės rodiklių sistemą Lietuvoje, nustatant nacionalinių sveikatos programų vertinimo
kriterijus ir SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodiklius naudinga vadovautis PSO ir OECD taikoma sveikatos
priežiūros kokybės samprata ir atsižvelgti į šių tarptautinių organizacijų siūlomus sveikatos priežiūros kokybės rodiklius.
Svarbiausi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektai, į kuriuos aktualu atsižvelgti tobulinant SAM
administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodiklių sistemą, yra rezultatyvumas, saugumas, orientacija į pacientą ir
prieinamumas. SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodikliai turėtų bent iš dalies atspindėti šiuos sveikatos
priežiūros kokybės aspektus.

28

Joumard, I., C. Andre and C. Nicq (2010), „Health Care Systems: Efficiency and Institutions“, OECD Economics
Department Working Papers, No. 769, OECD Publishing.
29
Eurocare (angl. EUROpean CAncer REgistry-based study on survival and CARE of cancer patients) yra v÷žio
epidemiologijai skirtas tyrimų projektas.
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Sveikatos priežiūros kokybė gali būti didinama įvairiais būdais. Pasaulio sveikatos organizacija30 išskiria
šešias tarpusavyje susijusias kokybės gerinimo intervencijų kryptis, pagrįstas daugelyje pasaulio šalių taikytų
kokybės intervencijų pavyzdžiais. PSO rekomenduojamos sveikatos priežiūros kokybės gerinimo intervencijų
sritys pristatomos paveiksle (3 pav.).
3 pav. Sveikatos priežiūros kokybės gerinimo intervencijos pagal PSO

Šaltinis: Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. World Health Organisation, 2006.

Toliau trumpai pristatomi visi šeši PSO rekomenduojami kokybės gerinimo intervencijų elementai.
Lyderystė suprantama kaip vadovų, lyderių parama kokybės gerinimo iniciatyvoms visuose sveikatos
priežiūros sistemos lygiuose (tiek nacionaliniu, tiek bendruomenių, tiek SPĮ lygiu). Be aiškios lyderystės ir
paramos kokybės gerinimo iniciatyvos nebus rezultatyvios.
Informacija yra antras svarbus kokybės gerinimo iniciatyvų elementas, kadangi, planuojant ir įgyvendinant
bet kokias intervencijas sveikatos priežiūros kokybei gerinti, svarbus vaidmuo tenka patikimai informacijai
(įrodymams) apie konkrečių intervencijų poveikį sveikatos priežiūros kokybei. Tuo tikslu turi būti renkami ir
analizuojami duomenys apie sveikatos priežiūros proceso ir rezultatų pokyčius (atliekama kokybės stebėsena
ir vertinimas). Kaip gerąją praktiką sveikatos priežiūros stebėsenos ir vertinimo srityje galima išskirti
Jungtinėje Karalystėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos „The Health Foundation“ 2005–2010 m.
vykdytą tyrimų programą, kurios metu buvo renkami ir analizuojami duomenys apie sveikatos priežiūros
kokybę ir veiklą. Ši programa plačiau pristatoma pavyzdyje (2 pavyzdys).
2 pavyzdys. Sveikatos priežiūros kokybės stebėsena ir vertinimas
Jungtinės Karalystės tyrimų programa, skirta sveikatos priežiūros kokybei ir veiklos gerinimui
2005–2010 m. Jungtinės Karalystės nevyriausybinė organizacija „The Health Foundation“ vykdė tyrimų programą „Quest for
Quality and Improved Performance (QQUIP)“, kurios tikslas – teikti nepriklausomus, įrodymais pagrįstus vertinimus ir duomenis
apie Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros kokybę ir veiklą, kurie galėtų lemti sprendimus dėl nacionalinės sveikatos
sistemos reformos. Programa buvo vykdoma trimis kryptimis:
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Informacijos apie kokybę apibendrinimas ir viešinimas. Sukurtas informacijos centras internete, kuriame pateikiama
apibendrinta informacija apie sveikatos priežiūros kokybę Jungtinėje Karalystėje ir tendencijas užsienio šalyse
(paskelbta apie 150 apžvalgų įvairiais sveikatos priežiūros kokybės klausimais ir pateikiami ekspertų komentarai;
informacijos paieška gali būti atliekama tiek pagal konkrečias sveikatos priežiūros sritis, tiek pagal įvairias kokybės

Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. World Health Organisation, 2006, p. 21.
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dimensijas, tokias kaip prieinamumas, rezultatyvumas, orientacija į pacientą, saugumas, teisingumas ir pan.);


Įrodymų apie konkrečias sveikatos priežiūros kokybės gerinimo iniciatyvas
iniciatyvas ir jų poveikį sisteminimas. Atliktos
sisteminės analizės, kuriose apibendrinti įvairių tyrimų metu surinkti duomenys apie skirtingų sveikatos priežiūros
kokybės gerinimo intervencijų poveikį. Visos sveikatos priežiūros kokybės gerinimo intervencijos suskirstytos į 6
grupes, kai kuriose iš jų išskiriant teminius pogrupius, ir parengta 13 įrodymais pagrįstų analizių (pavyzdžiui,
išanalizuota, kokį poveikį sveikatos priežiūros kokybei daro viešas informacijos apie sveikatos priežiūros rezultatus
konkrečiose įstaigose skelbimas, kaip sveikatos priežiūros kokybę veikia reguliacinio pobūdžio intervencijos ar
intervencijos, skirtos sveikatos priežiūros saugumui užtikrinti, taip pat analizuota, kaip sveikatos priežiūros rezultatus
konkrečių ligų atveju (insultas, širdies ir kraujagyslių ligos ir kt.) veikia taikomas sveikatos priežiūros modelis ir pan.).



Sveikatos priežiūros efektyvumo analizė. Parengtos studijos, kuriose analizuojamos tam tikrų ligų gydymo išlaidos ir
gydymo rezultatai, siekiant suteikti įrodymų pagrįsti sprendimams dėl sveikatos priežiūros finansavimo.

Visos įgyvendinant programą parengtos sveikatos priežiūros kokybės apžvalgos ir tyrimų ataskaitos skelbiamos internete.
Šaltinis: parengta pagal The Health Foundation informaciją (www.health.org.uk).

Užsienio šalyse įvairių sveikatos priežiūros sričių kokybės rodiklių sistemos kuriamos tam, kad būtų galima
analizuoti sveikatos priežiūros rezultatus ir atsižvelgiant į juos nustatyti sritis, kuriose labiausiai reikalingi
pokyčiai. Siekiant užtikrinti informacijos apie sveikatos priežiūros kokybės rodiklius prieinamumą, kuriamos
sveikatos informacinės sistemos, kurios sudaro galimybę suinteresuotiems asmenims analizuoti ir palyginti
skirtingų SPĮ duomenis, vertinti pažangą skirtingose sveikatos sistemos grandyse. Užsienio šalyse
informacijos apie atskirų sveikatos SPĮ kokybės rodiklius prieinamumas suprantamas kaip priemonė,
sudaranti galimybes pacientams realizuoti savo teisę į informaciją ir gydymo įstaigos pasirinkimą,
atsižvelgiant į jos veiklos rezultatus.
PSO taip pat pažymi, kad siekiant didinti sveikatos priežiūros kokybę ir susijusios informacijos prieinamumą,
svarbu užtikrinti patogų informacijos pateikimą tiek pacientams, tiek bendruomenėms, tiek kitiems
suinteresuotiems asmenims, skleisti medicinos darbuotojams informaciją apie gerąją medicinos praktiką,
sudaryti galimybes pacientams susipažinti su informacija apie jų sveikatą ir kt.31
Pacientų ir visuomenės įtraukimas į sveikatos priežiūros kokybės gerinimą yra dar vienas svarbus kokybės
gerinimo intervencijų elementas, kadangi pacientai ir bendruomenės vaidina labai svarbų vaidmenį sveikatos
priežiūros procese: jie finansuoja sveikatos priežiūrą (tiesiogiai arba netiesiogiai), kartu su medicinos
darbuotojais rūpinasi savo sveikata, nori išsakyti savo nuomonę apie tai, kokia sveikatos priežiūra yra
priimtina, o kokia ne, nori būti išgirsti ir pan. Siekiant didinti sveikatos priežiūros kokybę svarbu skleisti
informaciją apie sveikatos palaikymą ir priežiūrą, rinkti informaciją apie pacientų požiūrį į sveikatos priežiūrą,
įtraukti juos į sprendimų priėmimo procesus.
Teisinis reglamentavimas ir standartų nustatymas yra dar vienas kokybės gerinimo intervencijų elementas.
Daugelyje šalių, atsižvelgiant į medicinos mokslo pasiekimus ir kitus veiksnius, nustatomi tam tikri
reikalavimai sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, o vėliau kontroliuojama, kaip SPĮ laikosi šių reikalavimų.
Panaši praktika taikoma ir Lietuvoje – įvairios valstybės įstaigos tikrina SPĮ veiklą ir jos atitikimą teisės aktų
reikalavimams (plačiau žr. ataskaitos 2.3 dalį). Dar vienas svarbus kokybės užtikrinimo sistemos elementas –
SPĮ akreditavimas, tačiau PSO pažymi, kad siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę turi būti derinamos
tiek išorinės kontrolės priemonės, tiek ir vidinės kokybės gerinimo paskatos.
Administraciniai gebėjimai sveikatos priežiūros kokybės gerinimo srityje, kaip ir bet kurioje kitoje, yra
neatskiriamas sistemos elementas. Atitinkami gebėjimai, susiję su sveikatos priežiūros kokybės gerinimu, turi
būti užtikrinti tiek nacionaliniu lygiu, tiek atskirų SPĮ lygiu. Nacionaliniu lygiu aktualūs gebėjimai formuoti
sveikatos priežiūros kokybės politiką, nustatyti kokybės tikslus, vadovauti kokybės gerinimo procesui ir
analizuoti pažangą. Atskirų SPĮ lygiu svarbūs gebėjimai sukurti sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo
sistemą (įskaitant vidaus auditą ir stebėseną) ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant
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kokybiškų paslaugų teikimui reikalingus išteklius (žmogiškuosius, finansinius, technologinius ir kt.), sukuriant
organizacinę kultūrą, kurioje būtų vertinama kokybė, ir taikant paskatas už kokybės gerinimą.
Galiausiai paskutinis sveikatos priežiūros kokybės gerinimo intervencijų elementas – sveikatos priežiūros
modelis – yra susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliu. Šis elementas apima visas sveikatos
sistemos grandis (pirminę, specializuotą, socialinę pagalbą). Kuriant ar plėtojant sveikatos priežiūros modelį,
orientuotą į sveikatos priežiūros kokybę, gali būti svarbu užtikrinti nepertraukiamą sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą tam tikroms pacientų grupėms (pavyzdžiui, pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis,
vaikams, pagyvenusiems asmenims ir pan.). Nepertraukiamas paslaugų teikimas turėtų apimti tiek prevenciją,
tiek ir sveikatos priežiūrą, kad būtų užtikrinti pageidaujami sveikatos rezultatai. Sveikatos priežiūros modelis
turi būti grindžiamas gerąja praktika, įrodymais apie tam tikrų priemonių efektyvumą, diagnostikos ir gydymo
metodikų atnaujinimu, suinteresuotų asmenų įtraukimu priimant sprendimus.
PSO nuomone, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, dėmesys turi būti skiriamas visoms šešioms
kokybės gerinimo intervencijų sritims (elementams), nes jos visos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, tačiau
praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai šalys susikoncentruoja į vieną sritį (pavyzdžiui, reglamentavimą). Tokia
praktika, PSO nuomone, nėra perspektyvi. SAM administruojamų SSVP priemonių santykis su PSO išskirtomis
sveikatos priežiūros kokybės gerinimo intervencijomis pristatomas pavyzdyje (3 pavyzdys).
3 pavyzdys. SAM administruojamų SSVP priemonių santykis su PSO išskirtomis sveikatos priežiūros
kokybės gerinimo intervencijomis
Lietuvoje funkcionuoja tam tikri PSO siūlomo sveikatos priežiūros kokybės gerinimo intervencijų modelio elementai
(pavyzdžiui, teisės aktais yra nustatyti bendrieji ir specialieji reikalavimai paslaugų teikimui, nustatytas reikalavimas SPĮ
vykdyti vidaus medicininį auditą, rinkti ir analizuoti informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros
paslaugomis ir pan.), tačiau 2007–2013 metų ES struktūrinė parama sveikatos sektoriui, teikiama pagal SAM
administruojamas SSVP priemones, tiesiogiai neturi įtakos nei vienam iš šių elementų: parama skiriama SPĮ infrastruktūros
(patalpų, įrangos) atnaujimui ir plėtrai, o tai neturi tiesioginės įtakos administraciniams gebėjimams, kokybės valdymui,
informacinėms sistemoms, teisiniam reglamentavimui, pacientų įtraukimui į sveikatos priežiūros procesą bei sprendimų
priėmimą ir kitiems PSO išskirties kokybės gerinimo iniciatyvų elementams. Netiesiogiai ES struktūrinės paramos investicijos
pagal SAM administruojamas SSVP priemones prisideda prie sveikatos priežiūros įstaigų atitikties teisės aktų nustatytiems
reikalavimams ir standartams, nes SPĮ turi galimybę įsigyti ar atnaujinti teisės aktuose nurodytą tam tikrų paslaugų teikimui
būtiną įrangą, pritaikyti patalpas ir pan.

Šioje ataskaitos dalyje buvo išnagrinėta sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo samprata,
apžvelgtos PSO rekomenduojamos priemonės (intervencijos) sveikatos priežiūros kokybei gerinti. Atlikus
analizę nustatyta, kad kokybiška sveikatos priežiūra dažniausiai suprantama kaip rezultatyvi, saugi ir į
pacientą orientuota sveikatos priežiūra, o paslaugų prieinamumas gali būti nagrinėjamas tiek kaip vienas iš
kokybės aspektų (PSO požiūris), tiek kaip atskiras paslaugų teikimo aspektas (OECD požiūris). Nepriklausomai
nuo taikomo požiūrio, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas yra dominuojantys tikslai
daugelio užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų sveikatos priežiūros politikoje. Nors ES struktūrinė parama,
teikiama pagal SAM administruojamas SSVP priemones, nedaro tiesioginės įtakos PSO išskirtiems sveikatos
priežiūros kokybės gerinimo iniciatyvų elementams, ji netiesiogiai prisideda prie SPĮ atitikties teisės aktų
nustatytiems reikalavimams, todėl atliekant priemonių įgyvendinimo stebėseną aktualu vertinti paramą
gavusių SPĮ teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius. Sveikatos priežiūros kokybės stebėsenos
klausimai plačiau nagrinėjami kitoje dalyje.

2.2 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS STEBĖSENA
Tam, kad sveikatos priežiūros kokybės stebėsena būtų efektyvi, turi būti sukurta tinkama kokybės stebėsenos
sistema, apimanti kokybiškus stebėsenos rodiklius, informacines sistemas ir efektyvias stebėsenos
procedūras (duomenų šaltinius, jų surinkimo būdus, atsakomybės paskirstymą). Kalbant apie sveikatos
priežiūros kokybės stebėseną, svarbiausi klausimai yra: rodiklių tipai; stebėsenos apimtis ir rodiklių skaičius;
rodiklių kokybės kriterijai. Visi šie klausimai nagrinėjami šioje ataskaitos dalyje.
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2.2.1 Stebėsenos rodiklių tipai
Akademinėje literatūroje ir įvairiuose sveikatos priežiūros kokybės stebėsenai skirtuose metodiniuose
leidiniuose dažnai vadovaujamasis A. Donabedian32 pasiūlyta sveikatos priežiūros kokybės rodiklių sistema.
A. Donabedian išskyrė struktūrinius, proceso ir rezultato kokybės rodiklius:






Struktūriniai kokybės rodikliai naudojami apibūdinti tam tikras būtinas sąlygas arba indėlius (angl.
inputs), kurie reikalingi, kad būtų sudarytos prielaidos kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų
teikimui (pavyzdžiui, gydytojų kvalifikacija, ligoninių aprūpinimas tam tikra įranga ir pan.). Šios
sąlygos yra būtinos, tačiau jos negarantuoja, kad sveikatos priežiūros procesas ir rezultatai bus
tinkami.
Proceso kokybės rodikliai naudojami apibūdinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tam tikroms
rizikos grupėms tinkamumą (pavyzdžiui, reguliarus kraujospūdžio tikrinimas asmenims, kurie
priklauso rizikos grupei, vaikų imuniteto stiprinimas, galimybė gauti reikalingą paslaugą vieno
apsilankymo metu, t. y. nelaukiant eilėje, diagnozės tikslumas, siuntimų išdavimas ir pan.). Paslaugų
tinkamumas turi būti grindžiamas profesinėmis žiniomis ir klinikiniais įrodymais apie jų efektyvumą.
Proceso rodikliai apibūdina paciento ir gydytojo ar sveikatos priežiūros įtaigos santykį, arba tai, kas
vyksta paslaugos teikimo metu ir kas tiesiogiai veikia pacientą (pavyzdžiui, eilės gydymo įstaigose yra
susijusios su sveikatos priežiūros procesu, paslaugų teikimo organizavimu). Pacientų pasitenkinimas
dažnai priklauso būtent nuo sveikatos priežiūros proceso organizavimo. Nors proceso rodikliais
lengviau manipuliuoti nei struktūriniais ar rezultato rodikliais, vis tik šio tipo rodikliai geriausiai
atspindi realų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir yra klinikiniu požiūriu specifiškiausi.
Rezultato kokybės rodikliai naudojami apibūdinti sveikatos priežiūros rezultatui – sveikatos
pagerėjimui (ar pablogėjimui), kurį sąlygojo sveikatos priežiūros paslaugos (pavyzdžiui, sergamumo,
mirtingumo rodikliai, infekcijų skaičius ligoninėse, išgyvenusiųjų vienerius metus po ūmaus miokardo
infarkto dalis, pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis ir pan.). Pagrindinė problema,
susijusi su rezultato rodikliais yra ta, kad jų pokyčius sąlygoja ne tik sveikatos priežiūros kokybė, bet ir
kiti veiksniai (pavyzdžiui, paciento galimybės išgyventi po miokardo infarkto priklauso nuo jo amžiaus,
ligos sunkumo ir įvairių kitų veiksnių). Renkantis rezultato rodiklius sveikatos priežiūros kokybės
stebėsenai turi būti vadovaujamasi aiškiais įrodymais apie tai, kad sveikatos priežiūra daro
nepriklausomą poveikį rezultato rodiklio pokyčiui.

Nors pagrindinis visų sveikatos politikos intervencijų tikslas yra pagerinti visuomenės sveikatos rodiklius, yra
keletas priežasčių, kodėl rezultato rodiklių naudojimas nėra pakankamas sveikatos priežiūros stebėsenai:33






Reikia laiko, kad pasireikštų konkrečių intervencijų poveikis sveikatai;
Egzistuoja tam tikras laiko skirtumas tarp momento, kuomet pasireiškia poveikis, ir momento, kuomet
įmanoma surinkti duomenis apie poveikį;
Gali pasireikšti šalutiniai veiksniai, kurie laikui bėgant daro įtaką poveikio rodikliams ir apsunkina
rodiklių palyginamumą;
Proceso rodikliai, tokie kaip nustatytų uždavinių įgyvendinimas, yra paprasčiau pasiekiami ir lengviau
išmatuojami nei epidemiologiniai rodikliai;
Trumpalaikiai sveikatos rodiklių pokyčiai neatspindi kai kurių ilgalaikių sveikatos reformos tikslų.

2.2.2 Stebėsenos apimtis ir rodiklių skaičius
Renkantis stebėsenos rodiklius paprastai siekiama, kad jie būtų reikšmingi ir reprezentatyvūs, t. y. apimantys
svarbiausias klinikines būkles, susirgimus, rizikos grupes, prevencines, gydymo ir slaugos paslaugas. Rodiklio
32
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Donabedian A. (2003), An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford: Oxford University Press.
Hutton G. (2000), Indicators for Monitoring Health Sector Reform and the Sector-Wide Approach, p. 3.
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reikšmingumas ir reprezentatyvumas yra vieni svarbiausių stebėsenos rodiklių kokybės kriterijų. Pavyzdžiui,
OECD sveikatos priežiūros kokybės rodikliai apima 5 pagrindines sritis: širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis
diabetas, psichikos sveikata, pacientų saugumas, pirminė sveikatos priežiūra ir ligų prevencija. Šios
prioritetinės sritys buvo išskirtos atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių šalių sveikatos priežiūros problemas ir
prioritetus.
Atsižvelgiant į tai, kad yra daug įvairių susirgimų ir priemonių, kuriomis siekiama spręsti konkrečias
problemas, be to, stebėsena gali būti atliekama įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, atsižvelgiant į gyventojų amžių,
lytį, gyvenamąją vietovę ir kitus kriterijus, svarbu pasirinkti optimalų rodiklių skaičių, išskirti prioritetinius
rodiklius, kad būtų pasiektas balansas tarp reikšmingumo, reprezentatyvumo ir kitų stebėsenos sistemai ir
stebėsenos rodikliams keliamų kokybės kriterijų.

2.2.3 Rodiklių kokybės kriterijai
Stebėsenos rodikliai turi ne tik atspindėti intervencijos tikslus, bet ir atitikti kitus rodiklių kokybės kriterijus.
Rodiklių kokybei paprastai keliami tam tikri moksliniai (pagrįstumas, patikimumas, tinkamumas, galimybė
išreikšti kiekybiškai ir pan.) ir pragmatiniai (duomenų prieinamumas, surinkimo paprastumas, galimybė laiku
gauti reikalingus duomenis ir pan.) reikalavimai. Kitaip tariant, rodikliai turi būti ne tik tikslūs, bet ir
pakankamai pragmatiški, kad jų apskaičiavimo, duomenų surinkimo išlaidos neviršytų gaunamos naudos, kad
informacija apie rodiklio pokyčius būtų gaunama laiku ir ją būtų galima panaudoti priimant sprendimus,
susijusius su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu. Stebėsenos rodikliai ir informacija paprastai
naudojama strateginiam planavimui, atsiskaitymui už veiklos rezultatus, kokybės valdymui, ankstyvam
informavimui apie programų ar priemonių įgyvendinimo problemas, programų ar priemonių rezultatų
įvertinimui, visuomenės informavimui apie programos įgyvendinimo pažangą, skirtingų programų efektyvumo
palyginimui ir pan.
Renkantis stebėsenos rodiklius svarbu juos palyginti pagal konkrečius kokybės kriterijus. Kai kurie dažniausiai
akademinėje literatūroje sutinkami stebėsenos rodikliams keliami kokybės kriterijai apibendrinti lentelėje (9
lentelė).
9 lentelė. Kai kurie stebėsenos rodiklių kokybės kriterijai
Rodiklio kokybės kriterijus
Pagrįstas, specifiškas
Tinkamas
Tikslus
Patikimas
Statistiškai reikšmingas
Kiekybiškai įvertinamas
Jautrus
Interpretuojamas

Savalaikiškas
Savikaina

Kriterijaus paaiškinimas
Ar rodiklis matuoja tai, ką turėtų matuoti? Ar rodiklis nematuoja to, ko neturėtų matuoti?
(specifiškumas)
Ar rodiklis yra tinkamas, atsižvelgiant į intervencijos tikslus? Ar rodiklis aktualus sprendimų
priėmėjams? Ar rodiklis prasmingas ir įdomus platesnei auditorijai?
Ar rodiklis apibrėžtas aiškiai ir nedviprasmiškai?
Ar antrą kartą išmatavus rodiklį gaunama ta pati reikšmė?
Ar tam tikri įvykiai atsitinka pakankamai dažnai, kad būtų galima palyginti jų dažnumą
laikui bėgant?
Ar rodiklis gali būti apskaičiuotas naudojant priimtinus apibrėžimus ir informacijos
standartus?
Ar rodiklis atspindi analizuojamo reiškinio pokyčius? Ar matavimas tam tikrais laiko
intervalais atskleidžia rodiklio pasikeitimus?
Ar galima spręsti apie pasiekimus atsižvelgiant vien į rodiklio reikšmę ir pokyčio kryptį? Ar
rodiklio interpretavimui reikalingas tam tikro konteksto įvertinimas? Ar reikalingi pradiniai
duomenys?
Ar informacija apie rodiklį pateikiama reguliariai ir be didelių vėlavimų?
Ar duomenų surinkimo sąnaudos yra valdomos? Ar rodiklis gali būti apskaičiuotas
naudojantis lengvai prieinamais duomenimis?

Šaltinis: parengta pagal Hutton G. (2000), Indicators for Monitoring Health Sector Reform and the Sector-Wide Approach ir
Knowles J.C., C. Leighton, W. Stinson (1997), Measuring Results of Health Sector Reform for System Performance: a Handbook
of Indicators. Special Initiatives Report No. 1. Partnership for Health Reform, Abt Associates, Bethesda.
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OECD išskiria tris rodiklių kokybės kriterijų grupes:34





Rodiklio reikšmingumas, kurį lemia stebėsenos objekto (t. y. to, kas matuojama, pavyzdžiui,
konkretaus susirgimo) poveikis sveikatos būklei, sveikatos priežiūros išlaidoms, taip pat stebėsenos
objekto priklausomybė nuo intervencijos (t. y. ar sveikatos priežiūros sistema, konkreti suplanuota
intervencija daro reikšmingą poveikį analizuojamo rodiklio pokyčiams), politinis ir visuomenės
dėmesys konkrečiai problemai ir pan.;
Rodiklio mokslinis teisingumas: rodiklio pagrįstumas (loginis ir klinikinis prasmingumas), patikimumas,
aiškumas;
Rodiklio įgyvendinamumas: rodikliui išmatuoti reikalingų duomenų surinkimo galimybės (duomenų
prieinamumas laiku, reikiamais pjūviais ir pan.) ir savikaina.

Jungtinėje Karalystėje, siekiant nustatyti aktualiausius rodiklių kokybės kriterijus, buvo atlikta literatūros
analizė ir išanalizuota 18 įvairių šaltinių, kuriuose nagrinėjami rodiklių kokybės kriterijai (šie šaltiniai apėmė
tiek JK, tiek kitų šalių, pavyzdžiui, JAV, šaltinius). Atsižvelgiant į atliktą literatūros analizę nustatyta 19 rodiklių
kokybės kriterijų, kurie suskirstyti į keturias grupes: 35






Moksliniai kriterijai (3): aiškus apibrėžimas, rodiklio pagrįstumas, mokslinis teisingumas;
Politikos kriterijai (2): politinis aktualumas, galimybė turėti įtakos veiksniams, kurie daro poveikį
rodikliui;
Metodologiniai kriterijai (7): aiški išmatavimo metodika, dažnumas, rodiklio jautrumas pokyčiams,
rodiklio nepriklausomumas nuo kitų veiksnių, rodiklio priimtinumas, išmatuojamumas atsižvelgiant į
turimus finansinius ir kitus išteklius, rodiklio ekonomiškumas (ar rodiklis suteikia informacijos apie
išteklių (įskaitant finansinius) panaudojimo efektyvumą);
Statistiniai kriterijai (7): rodiklio specifiškumas (tikslumas), rodiklio palyginamumas (atsižvelgiant į
skirtingas amžiaus grupes, lytį, geografinę vietovę ir pan.), rodiklio reprezentatyvumas (ar imtis yra
pakankama, kad būtų galima daryti apibendrinimus), duomenų kokybė (įvertinant trūkstamus
duomenis), duomenų patikimumas (kappa koeficientas), priemonės rodiklio neapibrėžtumui, kurį
lemia nuokrypiai, dispersija ir kiti veiksniai, sumažinti, rodiklio interpretuojamumas (ar rodiklis leidžia
daryti suprantamas, prasmingas išvadas).

Jungtinėje Karalystėje atlikus minėtą literatūros apie rodiklių kokybės kriterijus analizę paaiškėjo, kad
svarbiausi rodiklių kokybės kriterijai (nurodyti 9 (n=9) ir daugiau analizuotų šaltinių) yra šie: duomenų
patikimumas (n=13), duomenų kokybė (n=12), rodiklio pagrįstumas (n=11), rodiklio išmatuojamumas (n=11),
rodiklio politinis aktualumas (n=10), rodiklio palyginamumas (n=10), rodiklio interpretuojamumas (n=10) ir
rodiklio specifiškumas (n=9)36.
Atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką nustatant klinikinių ir sveikatos rodiklių kokybės kriterijus, SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių kokybė bus vertinama pagal penkis
kriterijus: specifiškumas (kuris apima ir rodiklio pagrįstumą), patikimumas, išmatuojamumas, aktualumas ir
naudingumas (palyginamumas, interpretuojamumas). Šiuos kokybės kriterijus atitinkantys stebėsenos
rodikliai sudaro gerą pagrindą rinkti informaciją, kuri gali būti panaudota įrodymais pagrįstiems sprendimams
priimti.

34

Kelley E., J. Hurst (2006), „Health Care Quality Indicators Project: Conceptual Framework Paper“, OECD Health
Working Papers No.23, OECD Publishing, p. 18.
35
Lakhani A, Olearnik H, Eayres D (eds). Compendium of Clinical and Health Indicators. London: The Information
Centre for health and social care / National Centre for Health Outcomes Development, 2011, p. 746–750.
36
Lakhani A, Olearnik H, Eayres D (eds). Compendium of Clinical and Health Indicators. London: The Information
Centre for health and social care / National Centre for Health Outcomes Development, 2011, p. 748.
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2.3 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS SAMPRATA IR RODIKLIAI LIETUVOJE
Lietuvoje kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų sąvoka yra apibrėžta Pacientų teisių ir žalos sveikatai
atlyginimo įstatyme:37
Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos,
diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia
tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos
mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar
viršydami.

Minėtame įstatyme numatyta, kad pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, o
kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos
ministras. Nors įstatymo nuostata dėl kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklių nustatymo įsigaliojo
2010 m. kovo 1 d., šie rodikliai iki šiol nėra nustatyti.
Lietuvoje yra keletas institucijų, atsakingų už sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, pavyzdžiui,
Valstybinė medicininio audito inspekcija prie SAM (toliau – VMAI), Valstybinė ligonių kasa prie SAM (toliau –
VLK), Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (toliau – VASPVT), tačiau
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę šios institucijos traktuoja ir vertina skirtingai. VASPVT išduoda licenzijas
sveikatos priežiūros veiklai ir kontroliuoja, kaip laikomasi licenzijų sąlygų, dalyvauja formuojant nacionalinę
kokybės politiką, susijusią su medicinos prietaisais ir sveikatos priežiūros paslaugomis. VMAI kontroliuoja, kaip
SPĮ laikosi sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir SPĮ veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. VLK
tikrina, ar paslaugos atitinka sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą iš PSDF biudžeto reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimus. Kitaip tariant, jei sveikatos priežiūros paslaugos atitinka teisės aktų reikalavimus ir
nenustatoma, kad jos neteisėtai apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, jos yra laikomos kokybiškomis. Nors
atitiktis teisės aktų reikalavimams yra svarbi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės prielaida, vis tik tokia
kokybės samprata yra per siaura. Teisės aktai dažnai nustato tik minimalius reikalavimus sveikatos priežiūros
paslaugų kokybei ir neskatina sveikatos priežiūros įstaigų siekti aukštesnės paslaugų kokybės.
Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, svarbus vaidmuo tenka nacionalinėms kokybės užtikrinimo
programoms, tačiau Lietuvoje šiuo metu nėra galiojančios nacionalinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
užtikrinimo programos38, todėl neatliekama sveikatos priežiūros kokybės stebėsena, nesiimama kompleksinių
priemonių, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei pagerinti. Šie veiksmai atliekami nebent pavienėse
SPĮ, tačiau bendra PSO rekomendacijas39 atitinkanti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo
sistema Lietuvoje nesukurta. Į šią problemą ne kartą dėmesį atkreipė ir Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolė (toliau – Valstybės kontrolė).
2007 m. atlikusi asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo sistemos valstybinį auditą40 Valstybės
kontrolė konstatavo, kad Lietuvoje nėra vieningos asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo sistemos:
nacionaliniu lygiu nepatvirtinti asmens sveikatos priežiūros kokybės rodikliai, nevykdoma asmens sveikatos
priežiūros kokybės stebėsena, neatliekama situacijos analizė, SPĮ nenustatomi kokybės tikslai, uždaviniai,
37

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 2 straipsnis (nauja redakcija nuo 2010 m. kovo 1 d.). Žin., 2009,
Nr. 145-6425 (2009-12-08).
38
Iki 2010 m. buvo vykdoma Sveikatos priežiūros kokyb÷s užtikrinimo 2005–2010 m. programa, patvirtinta sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-711 „D÷l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. rugs÷jo 14 d. įsakymo Nr. V-642 „D÷l sveikatos priežiūros kokyb÷s užtikrinimo 2005–2010 m. programos
patvirtinimo“ pakeitimo“.
39
Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. World Health Organisation, 2006.
40
Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷, Asmens sveikatos priežiūros kokyb÷s užtikrinimo sistema. Valstybinio audito
ataskaita, 2007 m. birželio 26 d. Nr. VA-P-10-4-9.
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nevertinami rezultatai, apmokėjimas už SPĮ suteiktas paslaugas nesusietas su sveikatos priežiūros kokybe
pagal rezultatyvumo, efektyvumo, prieinamumo, priimtinumo, teisingumo ir saugumo dimensijas, SPĮ
teikiamų paslaugų kontrolė vykdoma tik tiriant pacientų skundus, sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai
neturi galimybės objektyviai įvertinti ir pasirinkti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kadangi nėra
nustatyti kokybės rodikliai, be to, paslaugų vartotojai (bendruomenės, pacientų organizacijos) nėra įtraukti į
kokybės sistemos formavimą ir vystymą. Atitinkamai Valstybės kontrolė rekomendavo nustatyti asmens
sveikatos priežiūros kokybės rodiklius pagal visas kokybės dimensijas, vykdyti kokybės užtikrinimo stebėseną,
tobulinti ASPP apmokėjimo sistemą, susiejant apmokėjimą su kokybės rodikliais.
2010 m. atlikę stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo valstybinį auditą41, valstybiniai
auditoriai atkreipė dėmesį, kad stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas orientuotas tik į
kiekybinius sveikatos priežiūros paslaugų pokyčius ir pasiūlė parengti stacionarines sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių gydymo įstaigų veiklos vertinimo metodiką, kurioje būtų nustatyti ne tik kiekybiniai, bet ir
kokybiniai įstaigų veiklos vertinimo rodikliai. Valstybiniai auditoriai taip pat pasiūlė investicijų į sveikatos
apsaugą paskirstymą susieti su įstaigų veiklos rezultatais, valstybės sveikatos politikos užduočių
įgyvendinimu.
Nepaisant nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos trūkumų, galima išskirti ir
keletą pastaruoju metu įvykusių teigiamų pokyčių sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo srityje, pavyzdžiui:




2008 m. buvo patvirtinti minimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimai42,
kurie yra privalomi visoms sveikatos priežiūros įstaigoms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei
teisinės formos, pavaldumo, teikiamų paslaugų rūšies, lygio ir apimties;
nuo 2006 m. mokami priedai už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP)
gerus darbo rezultatus (2008 m. patvirtinti43 gerų darbo rezultatų rodikliai);
plečiamas sveikatos apsaugos ministro patvirtintas PAASP skatinamųjų paslaugų44, už kurias
mokama papildomai, sąrašas (apmokėjimas už skatinamąsias paslaugas taikomas nuo 2003 m.).

Detalesnė informacija apie šias sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo iniciatyvas ir jų reikšmę
pateikiama lentelėje (10 lentelė).
10 lentelė. ASPP kokybės gerinimo iniciatyvos Lietuvoje
ASPP kokybės
gerinimo
iniciatyva
Minimalūs
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų
kokybės
reikalavimai
Papildomas

Trumpas aprašymas

Numatyta, kad SPĮ vadovas, siekdamas užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės valdymą ir gerinimą, nustato įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką ir jos
įgyvendinimo priemones, taip pat organizacinius ir klinikinius kokybės rodiklius pagal įstaigos
prioritetus sveikatos priežiūros paslaugų procesui ir (ar) rezultatams vertinti; užtikrina sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną; užtikrina informacijos rinkimą apie pacientų
pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizę.
Gerų darbo rezultatų rodikliai ir apmokėjimas už gerus darbo rezultatus numatytas siekiant gerinti

41

Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷, Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Valstybinio audito
ataskaita, 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. VA-P-10-16-12.
42
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „D÷l minimalių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s reikalavimų aprašo tvirtinimo“.
43
Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-48 „D÷l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „D÷l pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimo ir apmok÷jimo tvarkos aprašo bei pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių
kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.
44
Skatinamosios pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, apskaitomos atskirai ir
apmokamos papildomai, taip siekiant aktyvesn÷s veiklos atskirose pirmin÷s sveikatos priežiūros srityse.
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ASPP kokybės
gerinimo
iniciatyva
mokėjimas už
PAASP gerus
darbo rezultatus
pagal nustatytus
gerų darbo
rezultatų
rodiklius

Papildomas
mokėjimas už
suteiktas
skatinamąsias
PAASP
paslaugas

Trumpas aprašymas

PAASP paslaugų kokybę, prieinamumą ir užtikrinti efektyvesnį šių paslaugų apmokėjimą.
PAASP gerų darbo rezultatų rodikliai:
 Darbo intensyvumas: vaikų priežiūros intensyvumas; suaugusių pacientų priežiūros
intensyvumas.
 Prevencinių programų (Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa,
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa) vykdymas;
 Sergančiųjų lėtinėmis ligomis (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma, lėtine
obstrukcine plaučių liga) hospitalizacija;
 Sergančiųjų lėtinėmis ligomis (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma, lėtine
obstrukcine plaučių liga) konsultacijų skaičius;
 Vaikų profilaktinių tikrinimų intensyvumas (nuo 2010 m.).
Šie rodikliai parodo bendrą gydytojo darbo intensyvumą, atliekamą prevencinį darbą ir ligų, kuriomis
sergama dažniausiai, gydymo rezultatus.
Nuo 2011 m. nustatytas ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros (toliau – PAPSP)
gerų darbo rezultatų rodiklis – sergančiųjų šizofrenija hospitalizacija. Sveikatos apsaugos ministro
įsakymas taip pat numato, kad iki 2012 m. liepos 1 d. privalo būti nustatyti GMP paslaugų gerų
darbo rezultatų kriterijai.
Siekiant skatinti daugiau paslaugų teikti ambulatoriškai ir mažinti siuntimų konsultuotis pas
gydytojus specialistus bei hospitalizacijos atvejų skaičių, stiprinama šeimos gydytojo institucija
(plečiama kompetencija, taikomas finansinis skatinimas už tam tikras suteiktas paslaugas).
Skatinamųjų paslaugų diegimas leidžia siekti aukštesnės PAASP paslaugų kokybės, tikslesnės ir
ankstyvesnės įvairių ligų diagnostikos ir profilaktikos, mažina pacientų eiles pas gydytojus
specialistus. Skatinamųjų paslaugų sąraše numatyta 10 paslaugų grupių: skatinama už kraujo
krešumo sistemos būklės įvertinimą, glikozilinto hemoglobino nustatymą, už nėščiųjų sveikatos
priežiūrą, vaikų iki 1 metų bei neįgaliųjų sveikatos priežiūrą, vaikų imunoprofilaktiką, moksleivių
parengimą mokyklai, už ankstyvąją piktybinių navikų diagnostiką, slaugos personalo procedūras
namuose bei būtinosios medicinos pagalbos suteikimą gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens
sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal įvairius šaltinius.

Nors nurodytos ASPP kokybės gerinimo iniciatyvos vertintinos teigiamai, vis tik plėtojant SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą skatinamųjų paslaugų ir gerų darbo
rezultatų rodikliai yra mažai aktualūs, kadangi jie taikomi tik pirminėms ambulatorinėms asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms, o didžioji dalis 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos skiriama antrinio ir tretinio
lygio sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Gerų darbo rezultatų rodikliai būtų
aktualūs tik GMP paslaugų (3 priemonė) kokybės stebėsenai.
SPĮ lygio organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai, SPĮ renkama informacija apie pacientų pasitenkinimą
sveikatos priežiūros paslaugomis taip pat būtų sunkiai pritaikoma apibendrinimams priemonių ar veiksmų
programos lygiu. Tam reikėtų parengti visoms SPĮ bendrą kokybės rodiklių sąrašą ir vieningą pacientų
pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis matavimo metodiką. Tokios metodikos analogu galėtų būtų
vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo
metodika45.
Taigi, bendrų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tikslų, kokybės vertinimo metodikos ir sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės rodiklių trūkumas nacionaliniu lygiu apsunkina SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėseną: nesant nacionalinių kokybės rodiklių SAM administruojamų SSVP
priemonių stebėsenai, turi būti kuriami atskiri stebėsenos rodikliai, kurie padėtų įvertinti ES struktūrinės
paramos sąlygotą sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius.
45

Patvirtinta vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „D÷l viešųjų paslaugų vartotojų
patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
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3 SAM ADMINISTRUOJAMŲ SSVP PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMOS TINKAMUMO IR SUDERINAMUMO
VERTINIMO REZULTATAI
Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsena yra nuolatinis procesas, kurio metu renkama ir analizuojama
informacija apie finansinius ir fizinius veiksmų programų įgyvendinimo rezultatus. Veiksmų programos
įgyvendinimas stebimas naudojant finansinius ir fizinius įgyvendinimo rodiklius46. Stebėsenos rodiklių sistema
yra svarbus veiksmų programų valdymo instrumentas, stebėsenos informacijos naudojimas spendimų
priėmimo procese yra būtinas įrodymais grindžiamo valdymo elementas.
Kokybiška stebėsenos rodiklių sistema yra būtina prielaida sėkmingai veiksmų programos, prioriteto ar
priemonės įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui. Rodikliai yra ypač svarbūs vertinant intervencijų
rezultatyvumą (planuotų ir pasiektų rezultatų santykį) ir efektyvumą (indėlių ir rezultatų santykį) veiksmų
programų, jų prioritetų ir priemonių lygiu.
Kokybiški stebėsenos rodikliai pasižymi tam tikrais bruožais: jie yra tinkami (specifiški) intervencijos tikslų
pasiekimo lygiui matuoti, jautrūs (kinta dėl intervencijos įgyvendinimo), patikimi, išmatuojami, aktualūs
suinteresuotiems asmenims ir naudingi priimant sprendimus, susijusius su veiksmų programų valdymu. Be to,
rodikliai turi būti nesunkiai ir nebrangiai apskaičiuojami, naudojant prieinamus duomenis, informacijos
šaltinius ir informacines sistemas.
Rodiklio kokybę padeda užtikrinti detali intervencijos konteksto (problemų, poreikių) analizė, intervencijos
logikos (ryšio tarp indėlių ir laukiamų rezultatų) suvokimas, aiškus rodiklio apibrėžimas, informacijos
surinkimo metodų nustatymas, kiekybinių tikslų nustatymas.

3.1 STEBĖSENOS RODIKLIŲ TINKAMUMAS
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi trys rodikliai:




Projektų skaičius (produkto);
Paramą gavusių SPĮ skaičius (produkto);
Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius
(rezultato).

Šių rodiklių tinkamumas vertinamas pagal specifiškumo, patikimumo, išmatuojamumo, aktualumo ir
naudingumo kriterijus (rodiklių kokybės vertinimo kriterijai plačiau pristatyti vertinimo metodikos dalyje –
ataskaitos 1 dalis).

3.1.1 Rodiklių specifiškumas
Tinkami stebėsenos rodikliai turi atspindėti intervencijos tikslus ir uždavinius, t. y. turi būti pakankamai
specifiški. ES struktūrinė parama pagal SAM administruojamas SSVP priemones teikiama siekiant įgyvendinti
uždavinį – teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. Kaip rodo atlikta literatūros analizė
(ataskaitos 3 dalis), paslaugų kokybė yra daugialypė sąvoka, o kai kurie sveikatos priežiūros kokybės
apibrėžimai apima ir paslaugų prieinamumo aspektą.
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Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisykl÷s, patvirtintos LRV 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.
1225, 100 punktas.
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Kalbant apie sveikatos priežiūros prieinamumą, dažniausiai analizuojami fiziniai ir ekonominiai veiksniai, kurie
gali lemti individų galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis. Fiziniai veiksniai yra susiję su
sveikatos priežiūros paslaugų pasiūla ir atstumais iki sveikatos priežiūros įstaigų. Ekonominiai veiksniai
paprastai suprantami kaip išlaidos, kurias patiria gyventojai, siekdami pasinaudoti ar naudodamiesi sveikatos
priežiūros paslaugomis, ir šių išlaidų santykis su gyventojų ar namų ūkių pajamomis. Išlaidos gali apimti laiko
sąnaudas, kelionės iki gydymo įstaigos išlaidas, taip pat išlaidas sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti,
medikamentams įsigyti ir pan. Kartais išskiriami ir psichologiniai veiksniai, kurie gali lemti paslaugų
prieinamumą.
Paslaugų prieinamumo didinimas dažnai gali mažinti sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą (pavyzdžiui,
norint gyventojams priartinti būtiniausias sveikatos priežiūros paslaugas iškyla poreikis investuoti į SPĮ
infrastruktūrą, o tai ekonomiškai ne visada efektyvu). Sutelkti tam tikras paslaugas specializuotose SPĮ, kurios
yra aprūpinamos naujausia diagnostikos ir gydymo įranga, būtų ekonomiškai efektyviau, bet tokios paslaugos
gali būti sunkiau prieinamos gyventojams (išauga išlaidos kelionėms, atsiranda eilės ir pan.).
Paslaugų kokybę atspindi tam tikri struktūriniai, proceso ir rezultato kokybės rodikliai. Struktūriniai paslaugų
kokybės rodikliai (pavyzdžiui, SPĮ aprūpinimas tam tikra diagnostine ir gydymo įranga, reikiamos kvalifikacijos
specialistų įdarbinimas ir kt.) yra glaudžiai susiję su paslaugų prieinamumu (trūkstant įrangos ir specialistų
paslaugos nebus teikiamos arba bus teikiamos lėčiau, taigi pacientai bus priversti vykti į kitas SPĮ arba laukti
eilėse). Nuo sveikatos priežiūros proceso organizavimo priklauso pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūros
paslaugomis. Pacientų pasitenkinimas yra svarbus sveikatos priežiūros kokybės vertinimo aspektas rezultato
lygiu.
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliai
Glaudi kokybės ir prieinamumo sąsaja, viena vertus, leidžia manyti, kad sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo
stebėsenai gali būti taikomi tie patys rodikliai, tačiau kai kuriais atvejais gali būti naudinga išskirti atskirus kokybės ir
prieinamumo rodiklius. Šioje ataskaitoje vadovaujamasi OECD sveikatos priežiūros kokybės modeliu, pagal kurį kokybė ir
prieinamumas yra du atskiri sveikatos priežiūros aspektai, kurių stebėsenai daugeliu atvejų turėtų būti taikomi skirtingi
rodikliai. Kaip jau buvo minėta, paslaugų prieinamumas yra susijęs su paslaugų fiziniu ir ekonominiu prieinamumu, o paslaugų
kokybė – su SPĮ pasirengimu teikti tam tikras paslaugas (struktūriniai kokybės rodikliai), paslaugų teikimo organizavimu
(proceso kokybės rodikliai) ir paslaugų teikimo poveikiu sveikatai (rezultato kokybės rodikliai). Užsienio šalyse paslaugų
fiziniam prieinamumui vertinti taikomi tokie rodikliai kaip atstumas iki gydymo įstaigos, teikiančios tam tikras paslaugas,
47
įstaigos, gydytojo aptarnautų gyventojų skaičius ar dalis, suteiktų paslaugų skaičius, lovų skaičius vienam gyventojui ir pan.
Paslaugų kokybei vertinti taikomi rodikliai, kurie atspindi pacientų pasitenkinimą, teikiamų paslaugų saugumą, rezultatyvumą,
įstaigų apsirūpinimą kokybiškų paslaugų teikimui reikalingais ištekliais (personalas, įranga ir pan.).

Siekiant įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomų stebėsenos rodiklių
tinkamumą pagal rodiklio specifiškumo kriterijų buvo atlikta SAM administruojamų SSVP priemonių
intervencijos logikos analizė ir parengti intervencijų loginiai modeliai. Intervencijos logikos analizės rezultatai
pristatomi lentelėje (11 lentelė).
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Knowles, James C.,Charlotte Leighton, and Wayne Stinson, 1997. Measuring Results of Health Sector Reform for
System Performance: A Handbook of Indicators. Special Initiatives Report No. 1. Bethesda, MD: Partnerships for Health
Reform, Abt Associates Inc.
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11 lentelė. SAM administruojamų priemonių intervencijos logika
Investicijų
kryptis
Investicijų
kryptis
„Sergamumo ir
mirtingumo nuo
širdies ir
kraujagyslių ligų
mažinimas“

Investicijų
kryptis
„Mirtingumo ir
neįgalumo nuo
traumų ir kitų
išorinių mirties
priežasčių
mažinimas“
Investicijų
kryptis
„Ankstyva
onkologinių
susirgimų
diagnostika ir
visavertis
gydymas“

Investicijų
kryptis
„Psichikos
sveikatos
priežiūros
paslaugų
infrastruktūros
optimizavimas“

Investicijų
kryptis
„Sveikatos
priežiūros

Intervencijos logikos aprašymas
Siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, investicijos
telkiamos į dvi kryptis: (i) efektyvesnę profilaktiką ir (ii) tikslesnę diagnostiką bei efektyvesnį gydymą.
Tam, kad liga ankstyvoje stadijoje būtų diagnozuojama didesniam žmonių skaičiui ir jiems taikomas
efektyvesnis gydymas, numatyta aprūpinti pirminę asmens sveikatos grandį – šeimos gydytojus –
papildoma telemedicinine įranga (elektrokardiografais su kompiuterinio ryšio galimybe). Teigiama,
kad ankstyva širdies ir kraujagyslių sistemos ligų diagnostika ir laiku parinktas gydymas sudaro
prielaidas sergamumo ir mirtingumo nuo šių ligų mažinimui. Todėl planuojamos investicijos į II ir III
lygio ambulatorines ir stacionarias kardiologines bei neurologines paslaugas teikiančių įstaigų
(universitetinių, miesto ir apskričių ligoninių) infrastruktūros modernizavimą ir naujausių medicinos
technologijų diegimą (pvz., echokardiografiją, daugiasluoksnę kompiuterinę tomografiją, magnetinio
rezonanso ir radionuklidinės diagnostikos tyrimus). Šios investicijų srities ir su ja susijusios
48
priemonės VP3-2.1-SAM-01-V intervencijos loginė schema pateikta 1 priede.
Siekiant sumažinti gyventojų mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių,
investicijos telkiamos į dvi kryptis: (i) GMP plėtrą ir (ii) traumos centrų funkciją atliekančių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų plėtrą. Tam, kad būtų užtikrinta efektyvesnė pagalba nukentėjusiems nuo
traumų pacientams, svarbu atnaujinti GMP ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos
infrastruktūrą, aprūpinant GMP stotis greitosios pagalbos automobiliais ir reanimobiliais su specialia
įranga. Taip pat numatomos investicijos į medicininę pagalbą nukentėjusiems nuo traumų teikiančių
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Šios investicijų srities ir su ja susijusios priemonių VP32.1-SAM-02-V ir VP3-2.1-SAM-03-V intervencijos loginė schema pateikta 1 priede.
Siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo onkologinių ligų, investicijos telkiamos į
dvi kryptis: (i) efektyvesnę ankstyvą diagnostiką ir (ii) išplėstą piktybinių navikų gydymo pajėgumą
universitetinėse ligoninėse, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose kompleksines
onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugas. Tam, kad būtų atliekama efektyvesnė ankstyva
onkologinių ligų diagnostika, numatoma gerinti ankstyvos onkologinių ligų diagnostikos
infrastruktūrą apskričių, specializuotų onkologinę pagalbą teikiančių gydymo įstaigų ir universitetinių
ligoninių lygmeniu. Plėtojant diagnostikos pajėgumą, paskirstant investicijas specializuotą ir
nespecializuotą pagalbą teikiančioms gydymo įstaigoms, siekiama padidinti onkologinės sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą. Šiuolaikinių gydymo metodų taikymas taip pat lemia kokybiškesnį
ir efektyvesnį onkologinėmis ligomis sergančių pacientų gydymą. Todėl reikalingos investicijos į
spindulinės terapijos, chirurginės onkologijos, chemoterapijos infrastruktūrą. Šios investicijų srities ir
su ja susijusios priemonės VP3-2.1-SAM-04-V intervencijos loginė schema pateikta 1 priede.
Siekiant mažinti sergamumą psichikos ligomis, stiprinti visuomenės psichikos sveikatą, numatyta
plėtoti/kurti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą, kuri leistų teikti įvairiapusiškas,
kompleksiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas: (i) steigti psichikos dienos centrus prie jau
sukurtos psichikos sveikatos centrų infrastruktūros savivaldybių lygiu, aprūpinant juos pritaikytomis
patalpomis ir reikiama įranga; (ii) modernizuoti stacionarios psichiatrijos grandį, investuojant į ūmios
psichiatrijos stacionarų patalpų įrengimą su šiuolaikinėmis specialios priežiūros priemonėmis ir
reikiama medicinine įranga; (iii) plėtoti/kurti krizių intervencijų centrų infrastruktūrą, investuojant į
patalpas, įrangą bei transporto įsigijimą; (iv) plėtoti vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros
paslaugas, steigiant kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centrus bei aprūpinant juos
pritaikytomis patalpomis, reikalinga įranga, transporto priemonėmis mobilios paslaugos teikimui.
Taip pat stiprinti psichikos sveikatos sistemos veiklos stebėseną ir vertinimą, atnaujinant šią veiklą
vykdančių įstaigų infrastruktūrą (investuojant į patalpas, reikiamą įrangą ir transporto priemones).
Šios investicijų srities ir su ja susijusios priemonių VP3-2.1-SAM-05-V, VP3-2.1-SAM-06-V, VP3-2.1SAM-07-V, VP3-2.1-SAM-08-R ir VP3-2.1-SAM-09-R intervencijos loginė schema pateikta 1 priede.
Siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, taip pat numatyta optimizuoti
sveikatos priežiūros infrastruktūrą, sudarant sąlygas plačiai paplitusias ligas gydyti arčiau gyventojų
esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, o aukštas technologijas koncentruojant universitetinėse
ligoninėse ir ligoninėse, kuriose pacientų srautai yra didžiausi. Šiuo tikslu yra: (i) plėtojama ir
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Pažym÷tina, kad dalis GMP automobilių, įsigytų pagal 3 priemonę, buvo skirta sveikatos priežiūros įstaigoms,
dalyvaujančioms projekte, finansuojamame pagal 1 priemonę.
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Investicijų
kryptis
sistemos
reformos
tęstinumas,
sveikatos
priežiūros
infrastruktūros
optimizavimas“

Intervencijos logikos aprašymas
stiprinama specializuota ambulatorinė pagalba ir reabilitacija, investuojant į regionuose esančių
ambulatorines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros modernizavimą, aprūpinant jas šiuolaikine
įranga ir technologijomis – teigiama, kad tai padės greičiau diagnozuoti sveikatos sutrikimus, o
arčiau gyventojų išdėstytos paslaugos sudarys prielaidas sergamumo mažinimui; (ii) pagal
šiuolaikinius reikalavimus pertvarkyti stacionarių paslaugų struktūrą rajoninėse ligoninėse (plėtoti
dienos (įskaitant slaugos) stacionarą ir dienos chirurgiją, integruoti slaugos ir ilgalaikio palaikomojo
gydymo paslaugas), investuojant į patalpų atnaujinimą ir reikiamą įrangą – teigiama, kad šios
investicijos padės sutrumpinti pacientų eiles, greičiau gauti jiems reikiamą paslaugą. Tam, kad būtų
efektyviau vykdoma ligų prevencija, taip pat numatyta stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą,
gerinti gyventojų informuotumą sveikos gyvensenos klausimais (ugdymą). Tuo tikslu numatyta
plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą savivaldybėse, įkuriant savivaldybių
visuomenės sveikatos biurus. Šios investicijų srities ir su ja susijusios priemonių VP3-2.1-SAM-10-V,
VP3-2.1-SAM-11-R ir VP3-2.1-SAM-12-K intervencijos loginė schema pateikta 1 priede.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP.

Kaip rodo atlikta SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logikos analizė, ES struktūrinės paramos
investicijos iš esmės yra skiriamos sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai, siekiant
pagerinti tam tikrų ligų diagnostiką ir gydymą, taip pat skubią medicinos pagalbą ir pagalbą traumų atvejais.
Tam tikra dalis investicijų nukreipta į sveikatos priežiūros paslaugų struktūros tobulinimą, prielaidų naujų,
efektyvesnių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui sudarymą (pavyzdžiui, dienos chirurgijos paslaugų plėtra,
psichikos dienos stacionaro paslaugų grandies stiprinimas).
Kitaip tariant, ES struktūrinė parama, teikiama pagal SAM administruojamas SSVP priemones, prisideda prie
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo per struktūrinių ir proceso kokybės rodiklių
pokyčius, todėl ir SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos sistema turėtų būti nukreipta į pokyčių
sveikatos priežiūros įstaigose stebėseną, o ne į gyventojų sveikatos pokyčių populiaciniame lygyje stebėseną.
Gyventojų sveikatos pokyčių rodikliai būtų tinkamesni kaip strateginiai konteksto (poveikio) rodikliai, kadangi
jie atspindėtų SAM administruojamų SSVP priemonių poveikį, kuriam pasireikšti reikalingas laikas ir kuris gali
būti nustatytas tik atliekant specialius tyrimus (vertinimus).
Principinė SAM administruojamų SSVP priemonių įtakos sveikatos priežiūros kokybei schema pateikiama
paveiksle (4 pav.).
4 pav. SAM administruojamų SSVP priemonių įtakos sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui
schema

Šatinis: sudaryta autorių.

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai nepakankamai specifiški. Jie
neatspindi intervencijų tikslų pagal numatytas investicijų kryptis (pavyzdžiui, ŠKL ar onkologinių ligų
diagnostikos pagerėjimo, pasikeitusios sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, GMP paslaugų kokybės
pagerėjimo ir pan.). Be to, taikomi stebėsenos rodikliai (ypač rezultato rodiklis) neatskleidžia, kaip pasikeitė
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paslaugų kokybė ir prieinamumas (neanalizuojamos rodiklių reikšmės prieš įgyvendinant projektus, projektų
įgyvendinimo metu ir užbaigus projektus; tai iš dalies lemia pokyčių stebėsenai tinkamų rodiklių trūkumas).
Siekiant didesnio rodiklių specifiškumo kiekvienoje investicijų kryptyje ar priemonėje turėtų būti aiškiau
apibrėžta, kokios paslaugos laikomos kokybiškomis ir prieinamomis, kadangi pagal dabar galiojančią rodiklio
apskaičiavimo metodiką skaičiuojant pacientus neatsižvelgiama į pacientams suteiktos paslaugos savybes.
Didesnis stebėsenos rodiklių specifiškumas gali būti užtikrinamas keliais būdais:



Nustatant papildomus stebėsenos rodiklius, kurie geriau atspindėtų priemonių tikslus;
Aiškiau apibrėžiant (antriniais rodikliais), kokia pacientui suteikta paslauga laikoma kokybiška, labiau
prieinama ir skaičiuojant tuos pacientus (pacientų dalį), kuriems pagerėjo paslaugų kokybė ir
prieinamumas.

Galimų papildomų ir antrinių rodiklių klausimai plačiau nagrinėjami ataskaitos 4 dalyje.
Kokybiškų rezultato rodiklių svarbą priimant valdymo sprendimus pabrėžia ir Europos Komisija. Europos
komisijos nuomone, produkto rodikliai parodo tik fizinę įgyvendinimo pažangą, bet neatspindi intervencijų
socialinio ir ekonominio efekto, o poveikio rodikliai dažnai gali būti apskaičiuoti tik po tam tikro laiko, be to,
poveikio vertinimas yra metodologiškai sudėtingas, todėl pagrindinį vaidmenį priimant valdymo sprendimus
turėtų atlikti rezultato rodikliai49.
Kontrafaktinių poveikio vertinimo metodų taikymas
Siekiant įvertinti konkrečių intervencijų poveikį gyventojų sveikatai, gali būti taikomi kontrafaktiniai poveikio vertinimo metodai,
grindžiami kontrolinės ir paveiktosios grupių sveikatos rodiklių analize ir palyginimu. Toks poveikio vertinimas laikomas
tiksliausiu, tačiau jis sudėtingas metodologiškai ir imlus duomenims (investicijų į sveikatos priežiūrą atveju reikėtų ne tik daug
laiko poveikiui pasireikšti, bet ir daug informacijos apie kontrolinę ir paveiktąją grupes sudarančių pacientų sveikatos būklę iki
intervencijos, jų gyvenamąją aplinką, gyvenimo būdą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos jų sveikatos būklei). Kita vertus,
reikia pažymėti, kad kontrafaktiniai poveikio vertinimo metodai medicinos srityje pradėti taikyti gerokai anksčiau nei
socialiniuose moksluose (pavyzdžiui, tiriant medikamentų poveikį).

Projektų, finansuojamų pagal SAM administruojamas SSVP priemones, tikslai. SAM administruojamų SSVP
priemonių projektų vykdytojų buvo klausiama, kokių tikslų siekiama jų projektu ir kokius sveikatos priežiūros
kokybės aspektus pagerins įgyvendinamas projektas. Kaip rodo apklausos rezultatai (žr. 5 pav.), projektų
vykdytojų požiūriu, svarbiausias projektų, finansuojamų pagal SAM administruojamas SSVP priemones, tikslas
– pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Kiti svarbūs tikslai – atnaujinti patalpas, įrangą, įsigyti trūkstamos
įrangos, pagerinti pacientų aptarnavimą. Vis tik SAM administruojamų priemonių įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių sistemoje trūksta rodiklių, kurie leistų išmatuoti teikiamų paslaugų kokybės ir pacientų pasitenkinimo
pagerėjimą. Kitaip tariant, rodikliai nėra pakankamai specifiški, kad atspindėtų šiuos tikslus.
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European Commission, The New programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
monitoring and Evaluation Indicators. Working Document No.2. August, 2006.
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5 pav. Projektų, finansuojamų pagal SAM administruojamas SSVP priemones, tikslai
7. Kokių tikslų siekiama Jūsų projektu (projektais):
Pažym÷kite 2–3 labiausiai tinkančius variantus.
Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis,
%

1. Išpl÷sti įstaigoje teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų skaičių

47

11.6

2. Atnaujinti, rekonstruoti, išpl÷sti patalpas

64

15.8

3. Atnaujinti pasenusią medicinos įrangą

60

14.81

4. Įsigyti trūkstamos medicinos įrangos

62

15.31

5. Pagerinti teikiamų paslaugų kokybę

90

22.22

6. Pagerinti pacientų aptarnavimą

61

15.06

7. Užtikrinti įstaigos infrastruktūros atitiktį
paslaugų teikimą reglamentuojantiems
teis÷s aktams

20

4.94

8. Kita (nurodykite):

1

0.25

405

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Projektų vykdytojų atsakymai į klausimą apie projekto tikslus (7 klausimas) koreliuoja su atsakymais į
klausimus apie kokybiškų paslaugų sampratą (13 klausimas) ir konkrečius paslaugų kokybės aspektus,
kuriuos pagerins įgyvendinamas projektas (14 klausimas).
Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų samprata. Projektų vykdytojų nuomone, kokybiškos sveikatos
priežiūros paslaugos visų pirma yra pacientų poreikius atitinkančios ir pacientų palankiai vertinamos
sveikatos priežiūros paslaugos (22,82 proc. atsakymų), taip pat svarbiu kokybės aspektu laikomas paslaugų
saugumas (17,12 proc. atsakymų) ir paslaugų atitikimas teisės aktų reikalavimams, diagnostikos ir gydymo
metodikoms (16,22 proc. atsakymų). Kitaip tariant, projektų vykdytojai išskiria tuos paslaugų kokybės
aspektus, kurie labiausiai susiję su paslaugų teikimo procesu ir jo rezultatais (pacientų pasitenkinimas,
paslaugų saugumas).
6 pav. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų samprata: projektų vykdytojų požiūris
13. Jūsų nuomone, kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos visų pirma yra:
Pažym÷kite 2–3 Jūsų nuomone aktualiausius variantus.
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. Bendruosius ir specialiuosius teis÷s aktų
reikalavimus, diagnostikos ir gydymo
metodikas atitinkančios sveikatos
priežiūros paslaugos

54

16.22

2. Naujausius medicinos mokslo
pasiekimus atitinkančios sveikatos
priežiūros paslaugos

46

13.81

3. Pacientų poreikius atitinkančios ir
pacientų palankiai vertinamos sveikatos
priežiūros paslaugos

76

22.82

4. Saugios, žalos paciento sveikatai
nesukeliančios sveikatos priežiūros
paslaugos

57

17.12

5. Ekonomiškai ir efektyviai (mažiausiomis
sąnaudomis) teikiamos sveikatos

23

6.91
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priežiūros paslaugos
6. Teigiamai paciento savijautą veikiančios
paslaugos

41

12.31

7. Visiems pacientams vienodai prieinamos
sveikatos priežiūros paslaugos
nepriklausomai nuo paciento
gyvenamosios vietos, pajamų ir pan.

36

10.81

8. Kita (nurodykite):

0

0

333

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Paslaugų kokybės aspektai, kuriuos pagerino (pagerins) įgyvendinami projektai. Vertindami tikėtinus
įgyvendinamų projektų rezultatus, projektų vykdytojai teigė, kad parama labiausiai prisidės prie pacientų
pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (21,11 proc. atsakymų), paslaugų prieinamumo
didėjimo (19,94 proc. atsakymų) ir pacientų sveikatos gerėjimo (15,54 proc. atsakymų). Vis tik SAM
administruojamų priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi stebėsenos rodikliai neatspindi nei vieno iš šių
galimų projektų rezultatų. Pacientų sveikatos pagerėjimas ir pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros
paslaugomis pokyčiai priskirtini prie poveikio (strateginio konteksto) rodiklių, tačiau paslaugų prieinamumo
pokyčiai turėtų būti matuojami rezultato rodikliais.
7 pav. Paslaugų kokybės aspektai, kuriuos pagerino (pagerins) įgyvendinami projektai
14. Kokius sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s aspektus pagerino (pagerins) Jūsų įstaigoje
įgyvendinamas projektas (projektai)?
Pažym÷kite 2–3 Jūsų nuomone aktualiausius variantus.
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. Paslaugų atitikimą teis÷s aktų
nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems
reikalavimams

36

10.56

2. Paslaugų atitikimą naujausiems
medicinos mokslo pasiekimams

43

12.61

3. Pacientų pasitenkinimą paslaugomis

72

21.11

4. Paslaugų saugumą, atitikimą higienos
normoms

48

14.08

5. Įstaigos veiklos ekonomiškumą

19

5.57

6. Pacientų sveikatą

53

15.54

7. Paslaugų prieinamumą

68

19.94

8. Kita (nurodykite):
Viso

2

0.59

341

100.00%

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

3.1.2 Rodiklių aktualumas ir naudingumas
Rodiklio aktualumas vertinamas pagal stebimo reiškinio poveikį sveikatai (sergamumui, mirštamumui,
mirtingumui), ekonominį reikšmingumą (pavyzdžiui, ligos gydymo išlaidas, poveikį darbingumui), jautrumą (ar
analizuojama intervencija gali daryti reikšmingą poveikį rodiklio pokyčiams). Rodiklio naudingumas
vertinamas atsižvelgiant į tai, ar duomenys apie rodiklio pokyčius suteikia suinteresuotiems asmenims
informacijos apie intervencijos sėkmę, galimas intervencijos tobulinimo kryptis. SAM administruojamų SSVP
priemonių kontekste rodikliai yra aktualūs, jei jie atspindi pokyčius svarbiausiose probleminėse srityse,
nurodytose SSVP. Naudingi stebėsenos rodikliai turi suteikti įvairiems suinteresuotiems asmenims aktualios
informacijos apie veiksmų programų ir jų priemonių įgyvendinimo pažangą ir rezultatus.
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Europos Komisija pabrėžia, kad rodiklių sistema turėtų būti kuriama atsižvelgiant į skirtingų stebėsenos
informacijos naudotojų poreikius, nors skirtingiems naudotojams gali būti aktuali skirtinga informacija.50
Pagrindiniai stebėsenos informacijos naudotojai yra:







ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos (įgyvendinančiosios, tarpinės, vadovaujančioji);
Stebėsenos komitetas;
Europos Komisija;
Išorės vertintojai;
Nacionalinės institucijos, tiesiogiai nedalyvaujančios administruojant ES struktūrinę paramą
(pavyzdžiui, Seimas, Vyriausybė);
Plačioji visuomenė ir įvairūs socialiniai ir ekonominiai partneriai.

Tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos turi kontroliuoti fizinį projektų įgyvendinimą, stebėti pažangą
įgyvendinant konkrečias veiksmų programų priemones ir prioritetus, analizuoti pasiektus rezultatus ir
įgyvendintų priemonių poveikį. Šiems tikslams reikalinga detali informacija apie projektus ir jų įgyvendinimo
rezultatus. Vadovaujančiajai institucijai fiziniai projektų įgyvendinimo rodikliai yra mažiau aktualūs.
Vadovaujančioji institucija daugiau dėmesio skiria rezultatams ir poveikiui veiksmų programų ir jų prioritetų
lygiu, todėl jai aktualesni rodikliai prioritetų lygiu.
Stebėsenos komitetas yra atsakingas už veiksmų programų įgyvendinimo priežiūrą ir kokybę, jis priima visus
svarbiausius sprendimus, susijusius su veiksmų programų valdymu. Stebėsenos informacija aktuali
analizuojant veiksmų programų įgyvendinimo pažangą ir priimant sprendimus dėl veiksmų programų
įgyvendinimo tobulinimo, lėšų perskirstymo ir pan.
Europos Komisijai aktualesni aukštesnio lygio (prioritetų ir veiksmų programų) rodikliai, atspindintys ES
struktūrinės paramos investicijų rezultatus ir poveikį. Produkto rodikliai aktualūs tiek, kiek jie yra palyginami
tarp skirtingų programų. Palyginimui naudojami vadinamieji bendrieji rodikliai (angl. core indicators).
Kitos nacionalinės institucijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai, visuomenė gali būti suinteresuoti gauti
informaciją apie ES struktūrinės paramos investicijų naudą, indėlį siekiant nacionalinių programų tikslų,
tenkinant visuomenės poreikius, todėl taikomi stebėsenos rodikliai turi būti informatyvūs, aiškūs, suprantami.
Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenai taikomi rodikliai turi užtikrinti visų šių suinteresuotų asmenų
informacinių poreikių patenkinimą.
SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklis yra mažai aktualus, vertinant ES struktūrinės
paramos rezultatus ir poveikį gyventojų sveikatos rodikliams. Nors šios intervencijos neturi tiesioginio
poveikio sveikatos rodikliams, pavyzdžiui, sergamumui tam tikromis ligomis, tačiau taikomi stebėsenos
rodikliai turi suteikti informacijos apie sveikatos priežiūros proceso pagerėjimą (ankstyvesnę ligų diagnostiką,
greitesnį pagalbos suteikimą, ekonomiškesnių gydymo metodų, tokių kaip dienos chirurgija, dienos
stacionaras, taikymą ir pan.). Kokybiškas sveikatos priežiūros procesas sudaro prielaidas teigiamiems kai
kurių sveikatos rodiklių, pavyzdžiui, mirštamumo rodiklių, pokyčiams.
Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenai taikomi rodikliai turi būti naudingi priimant sprendimus dėl
veiksmų programų ar atskirų priemonių valdymo, o SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenai taikomi rodikliai (ypač rezultato rodiklis) ir jų apskaičiavimui renkami duomenys nesuteikia
projektų ir priemonių įgyvendinimo pažangai stebėti aktualios informacijos, nėra naudingi priimant
sprendimus dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo, efektyvesnio lėšų paskirstymo.

50

European Commission, The New programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
monitoring and Evaluation Indicators. Working Document No.2. August, 2006, p. 4.
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Stebėsenos rodiklių apskaičiavimui renkami duomenys neturėtų būti renkami neturint aiškaus tikslo, nes bet
koks duomenų rinkimas didina administracinę naštą projektų vykdytojams ir paramą administruojančioms
institucijoms. Šiuo metu taikomas rezultato rodiklis aktualus nebent kaip konteksto rodiklis, parodantis, kokia
Lietuvos gyventojų dalis pasinaudojo atnaujinta SPĮ infrastruktūra. Šiuo požiūriu rodiklį aktualu išlaikyti,
tačiau paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčiams analizuoti reikalingi papildomi (antriniai) rodikliai, nes
faktas, kad gyventojas pasinaudojo atnaujinta infrastruktūra dar negarantuoja, kad jam buvo suteikta
geresnės kokybės paslauga, kad išaugo paslaugos prieinamumas, pacientų pasitenkinimas teikiamomis
sveikatos priežiūros paslaugomis (ar bent jau aplinka, kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos).
Atlikta rodiklių analizė rodo, kad SSVP nustatyti produkto rodikliai jau yra pasiekti ir viršyti (12 lentelė), tačiau
jie neatspindi paslaugų struktūros ir kokybės pokyčių (ar vis dar reikalingos investicijos į dienos chirurgijos
paslaugų plėtrą, ar atnaujinus įrangą pagerėjo ligų diagnostika, ar atnaujinus GMP automobilių parką ir SPĮ
priėmimo-skubios pagalbos skyrius sveikatos priežiūros paslaugos traumų atveju suteikiamos greičiau ir
pan.).
12 lentelė. Produkto rodiklių pasiekimo analizė (rezultatyvumas)
Rodiklis

Paramą gavusių SPĮ skaičius
Projektų skaičius

Planuota
reikšmė,
SSVP
110
75

Planuota
reikšmė,
SSVP priedas
221
136

Pasiekta
reikšmė

171
212

Pasiekimo
lygis, lyginant
su SSVP
155%
228%

Pasiekimo
lygis, lyginant
su SSVP
priedu
77%
126%

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis, 2011 m. liepa.

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, egzistuoja neatitikimas tarp SSVP ir SSVP priede nurodytų planuojamų
pasiekti rodiklių reikšmių, todėl nėra aišku, pagal kuriuos duomenis analizuoti rodiklių pasiekimą. Galima
daryti prielaidą, kad SSVP priede nurodytos realesnės rodiklių reikšmės, tačiau ir jos nėra pakankamai
ambicingos, lyginant su faktinėmis reikšmėmis (ypač projektų skaičiaus atveju). Planuota, kad pagal SAM
administruojamas priemones paramą gaus 221 sveikatos priežiūros įstaiga. Faktinis paramą gavusių įstaigų
skaičius – 171 SPĮ (be įstaigų,51 kurios aprūpintos naujais GMP automobiliais pagal SAM vykdomą projektą,
finansuojamą pagal 3 priemonę (kai kurios šių įstaigų paramą gauna ir pagal SMUK projektą, finansuojamą
pagal 1 priemonę) ir šeimos gydytojų kabinetų, kurie bus aprūpinti elektrokardiografijos (EKG) aparatais su
kompiuterinio ryšio galimybe52). Projektų skaičiaus rodiklis jau yra viršytas (netgi vertinant pagal
ambicingesnes SSVP priede nurodytas planuojamas reikšmes), o dalis paramos dar nėra paskirstyta, todėl
galutinis atotrūkis tarp planuotų ir pasiektų rodiklio reikšmių bus dar didesnis.
SAM administruojamų SSVP priemonių produkto rodikliai (įgyvendintų projektų skaičius, paramą gavusių SPĮ
skaičius) atitinka Europos Komisijos reikalavimus, keliamus bendriesiems minimaliems pagrindiniams
rodikliams (angl. common minimum core indicators). Pagrindinis EK reikalavimas šiems rodikliams – galimybė
palyginti ir agreguoti skirtingų programų, prioritetų, priemonių rodiklius. Šiuo požiūriu taikomus produkto
rodiklius aktualu išlaikyti ir taikyti ne tik šio, bet ir būsimų programavimo laikotarpių programoms, kad būtų
galima palyginti pasiektus rezultatus ir įvertinti paramos panaudojimo efektyvumą. Nepaisant to, vien tokių
stebėsenos rodiklių nepakanka, kad būtų galima efektyviai analizuoti SAM administruojamų priemonių
įgyvendinimo pažangą ir rezultatus.
Šiuo metu taikomi produkto rodikliai gali būti pasiekti tik įgyvendinus projektus, be to, nuo SPĮ (projektų
vykdytojų) veiksmų tik iš dalies priklauso šių rodiklių pasiekimas. Rezultato rodiklis (pacientų skaičius)
51

VP3-2.1-SAM-03 priemon÷s „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos
infrastruktūros atnaujinimas“ valstyb÷s projektų sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2008-06-13 įsakymu Nr.
V-570, nurodyta, kad GMP automobiliais bus aprūpintos 46 SPĮ, o galutin÷je projekto Nr. VP3-2.1-SAM-03-V-01-001
įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, kad įsigyti GMP automobiliai buvo perduoti 48 SPĮ.
52
EKG aparatais planuojama aprūpinti 253 bendrosios praktikos gydytojų kabinetus.
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priklauso ne vien nuo projekto vykdytojo (SPĮ) veiksmų, bet ir nuo įvairių išorinių veiksnių, kurie gali daryti
įtaką pacientų skaičiui (pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimas, demografiniai
pokyčiai, migracija ir pan.). Nepaisant įvairių išorinių veiksnių, darančių įtaką SPĮ pacientų skaičiui, didžioji
dalis (63,81 proc.) projektus vykdančių SPĮ linkusios manyti, kad didžiausią įtaką pacientų srautams daro jų
vykdomas projektas, be to, paramą gavusios SPĮ tikisi, kad įgyvendinus projektą pacientų skaičius išaugs.
8 pav. Pacientų srautus lemiantys veiksniai: projektų vykdytojų požiūris
10. Kokie veiksniai, Jūsų nuomone, lemia pacientų skaičiaus pokyčius?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. Vidiniai, tiesiogiai su įgyvendinamu
projektu (projektais) susiję veiksniai
(pavyzdžiui, bus prad÷tos teikti naujos,
geresn÷s paslaugos, atliekami tyrimai ir
pan.)

67

63.81

2. Vidiniai, nuo įstaigos priklausantys, bet
su įgyvendinamu projektu nesusiję
veiksniai (pavyzdžiui, įstaigos darbo laikas,
specialistų kvalifikacija, turima diagnostin÷
ir gydymo įranga ir pan.)

15

14.29

3. Išoriniai, nuo įgyvendinamo projekto ir
įstaigos veiksmų nepriklausantys veiksniai
(pavyzdžiui, įstaigos geografin÷ pad÷tis,
demografin÷ situacija, emigracija ir pan.)

19

18.1

4. Kita (nurodykite):

4

3.81

105

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

9 pav. Tikėtinas projektų poveikis pacientų srautams: projektų vykdytojų požiūris
9. Koks tik÷tinas Jūsų projekto (projektų) poveikis įstaigos pacientų srautams?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. Pacientų srautas greičiausiai nesikeis

24

22.86

2. Pacientų srautas greičiausiai išaugs

70

66.67

3. Pacientų skaičius greičiausiai sumaž÷s

2

1.9

4. Sunku pasakyti

9

8.57

105

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Viena vertus, tokį SPĮ optimistiškumą reikia vertinti atsargiai, nes SPĮ atsakymus gali lemti jų
suinteresuotumas pagrįsti paramos poreikį. Kita vertus, tai suteikia pagrindo manyti, kad taikomas rezultato
rodiklis turėtų sudaryti galimybes įvertinti pacientų srauto pokyčius: pacientų, kuriems buvo suteikta tam tikra
(kokybiškesnė) paslauga, skaičiaus padidėjimą arba sumažėjimą. Tuo tikslu turėtų būti tobulinama rodiklio
apskaičiavimo metodika, nes pagal šiuo metu galiojančią rodiklio apskaičiavimo tvarką projektų vykdytojai
turi nurodyti metinę rodiklio reikšmę ir nėra aišku, kokie duomenys turi būti fiksuojami SFMIS (paskutinių
metų pacientų skaičius, vidutinis kelių metų pacientų skaičius, pacientų skaičiaus suma per tam tikrą metų
skaičių).
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3.1.3 Rodiklių patikimumas ir išmatuojamumas
Rodiklio patikimumas reiškia, kad pakartotinai apskaičiuota rodiklio reikšmė turi būti tokia pati, kaip ir
skaičiuojant pirmą kartą. Rodiklio išmatuojamumas reiškia, kad turi būti aiškiai apibrėžtas rodiklio matavimo
būdas, laikas, rodikliui apskaičiuoti naudojami duomenys ir informacijos šaltiniai. Be to, naudojami duomenys
kokybiški, o informacijos šaltiniai – patikimi.
Siekiant užtikrinti rodiklio patikimumą ir vienodą rodiklio interpretavimą buvo parengta rodiklių apskaičiavimo
metodika, kurioje pateikiami rodiklių ir jų matavimo paaiškinimai, nurodomas laikas, kada turi būti
skaičiuojamas rodiklis, duomenų ir informacijos šaltiniai, už rodiklių apskaičiavimą atsakingos institucijos.
Produkto rodiklių patikimumas ir išmatuojamumas. Produkto rodiklis „Įgyvendinti projektai“ patikimumo
prasme turi mažiausiai trūkumų: rodiklis yra vienareikšmiškas (projektas yra įgyvendintas arba ne), jo
pasiekimo momentas – aiškus (patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita). Vienintelis trūkumas,
susijęs su rodiklio išmatuojamumu, yra tai, kad SFMIS skaičiuoja projektus, kai pateikiama galutinė projekto
įgyvendinimo ataskaita, o pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką projektai turi būti skaičiuojami, kai
patvirtinama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.
Daugiau abejonių patikimumo ir išmatuojamumo prasme kelia produkto rodiklis „Paramą gavusios SPĮ“. Dėl
vykstančios sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos keičiasi įstaigų skaičius (pavyzdžiui, kelios įstaigos
sujungiamos į vieną juridinį asmenį) ir pavadinimai, todėl stebėsenos sistemoje ta pati įstaiga gali egzistuoti
skirtingais pavadinimais53. Be to, rodiklio apskaičiavimo metodikoje nėra nurodyta, ar skaičiuojamos unikalios
įstaigos (t. y. ar priemonės ir prioriteto lygiu įstaiga skaičiuojama kaip viena, jei paramą gavo keliems
projektams įgyvendinti).
Rezultato rodiklio patikimumas ir išmatuojamumas. Rezultato rodiklio patikimumas kelia abejonių, nes nėra
vieno patikimo duomenų, reikalingų rezultato rodikliui apskaičiuoti, šaltinio. Rezultato rodikliui apskaičiuoti
naudojami teritorinių ligonių kasų duomenys, kaupiami informacinėje sistemoje SVEIDRA, tačiau šioje
sistemoje kaupiami duomenys apie suteiktas paslaugas, o ne apie pacientus. Paramą gavusios SPĮ turi
eliminuoti pasikartojančius pacientus ir užtikrinti, kad būtų apskaičiuojami tik tie pacientai, kuriems paslaugos
buvo suteiktos naudojant paramos lėšomis atnaujintą sveikatos priežiūros įstaigos infrastruktūrą.
SPĮ, kurios vykdo daugiau nei vieną projektą, turi užtikrinti pacientų atskyrimą projekto lygiu.
2011-04-04 duomenimis tokios įstaigos buvo 4754, iš jų 25 įstaigoms pacientų atskyrimo klausimas tampa
aktualus dėl SMUK projekto, finansuojamo pagal 1 priemonę. Detalesnė informacija apie SPĮ vykdomų
projektų skaičių pateikiama lentelėje (13 lentelė).
13 lentelė. Paramą gaunančių SPĮ pasiskirstymas pagal vykdomų projektų skaičių
SPĮ vykdomų projektų skaičius
1 projektas
2 projektai
3 projektai
4 projektai

SPĮ skaičius
su SMUK
124
35
6
2

Dalis, proc.
72,5%
20,5%
3,5%
1,2%

SPĮ skaičius
be SMUK
149
15
2
1

Dalis, proc.
87,1%
8,8%
1,2%
0,6%

53

Pavyzdžiui, SFMIS nurodyta VšĮ Regionin÷ Telšių ligonin÷, SMUK projekto, finansuojamo pagal 1 priemonę, partnerių
sąraše ta pati ligonin÷ vadinama VšĮ Telšių apskrities ligonine, o Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo
trečiojo etapo programoje numatyta, kad optimizavus įstaigų tinklą VšĮ Telšių apskrities ligonin÷ bus pavadinta VšĮ Telšių
ligonin÷. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau.
54
Neskaitant SPĮ, kurios bus aprūpintos naujais GMP automobiliais pagal SAM vykdomą projektą „Greitosios medicinos
pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros
automobilių parko atnaujinimas“ (3 priemon÷).
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SPĮ vykdomų projektų skaičius

SPĮ skaičius
su SMUK
2
0
1
1
171
47

5 projektai
6 projektai
7 projektai
8 projektai
Iš viso
SPĮ, kurios vykdo daugiau nei 1 projektą

Dalis, proc.
1,2%
0,0%
0,6%
0,6%
100,0%
27,5%

SPĮ skaičius
be SMUK
2
1
1
0
171
22

Dalis, proc.
1,2%
0,6%
0,6%
0,0%
100,0%
12,9%

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis (www.esparama.lt), 2011-04-04.

Projektų vykdytojų apklausa parodė, kad pacientų, kuriems įgyvendinus projektą pagerėjo (pagerės) teikiamų
SPP kokybė ir prieinamumas, apskaitą vykdo tik apie pusė (58,1%) paramą gavusių SPĮ (10 pav.) ir pacientų
apskaita dažniausiai vykdoma suteiktos paslaugos lygiu (11 pav.), t. y. taip, kaip leidžia informacinė sistema
SVEIDRA.
10 pav. Pacientų apskaitos vykdymas paramą gavusiose SPĮ
5. Ar Jūsų įstaigoje vykdoma pacientų, kuriems įgyvendinus projektą pager÷jo (pager÷s) teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, apskaita?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Taip

61

58.1

2. Ne

28

26.67

3. Kita (nurodykite):

16

15.24

105

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

11 pav. Pacientų apskaitos būdai paramą gavusiose SPĮ
Kaip vykdoma pacientų, kuriems pager÷jo (pager÷s) teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir
prieinamumas, apskaita?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. Įstaigos lygiu – skaičiuojamas/ gali būti
apskaičiuotas tik bendras įstaigos pacientų
skaičius

15

24.59

2. Suteiktos paslaugos lygiu –
skaičiuojama/gali būti apskaičiuota, kokiam
pacientų skaičiui buvo suteikta tam tikra
paslauga (pagal VLK paslaugų kodus)

36

59.02

3. Projekto lygiu – skaičiuojama/gali būti
apskaičiuota, kiek pacientų pasinaudojo
konkretaus projekto rezultatais (jei įstaiga
vykdo ne vieną projektą, finansuojamą pagal
SAM administruojamas SSVP priemones)

9

14.75

4. Kita (nurodykite):

1

1.64

61

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Kadangi dauguma projektų dar nėra užbaigti, juos vykdančios SPĮ dar nėra susidūrusios su rezultato rodiklio
skaičiavimu (12 pav.). Tikėtina, kad pagrindinė problema, su kuria susidurs dauguma projektų vykdytojų –
poreikis eliminuoti pasikartojančius pacientus. SAM administruojamų SSVP priemonių ir projektų,
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finansuojamų pagal šias priemones, įgyvendinimo stebėsena būtų efektyvesnė, jei stebėsenai būtų taikomi
paslaugų skaičiaus rodikliai (tokie rodikliai būtų tinkami paslaugų prieinamumui vertinti).
12 pav. Sunkumai apskaičiuojant rezultato rodiklį
19. Ar Jums kilo sunkumų apskaičiuojant pasiektą rezultato rodiklio „pacientų, kuriems pager÷jo
teikiamų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, skaičius“ reikšmę (rengiant mok÷jimo prašymus, ataskaitą
po projekto užbaigimo)?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis,
%

1. Kilo sunkumų

9

8.65

2. Nekilo sunkumų

18

17.31

3. Dar neteko skaičiuoti pasiektos rodiklio
reikšm÷s

74

71.15

4. Kita (nurodykite):
Viso

3

2.88

104

100.00%

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Pagrindinė rezultato rodiklio patikimumo problema yra tai, kad nėra vieningo informacijos šaltinio, tinkamo
rezultato rodikliui apskaičiuoti. Duomenis rezultato rodikliui apskaičiuoti renka paramą gavusios SPĮ, tačiau jų
praktika skaičiuojant pacientus yra įvairi. Dažniausiai naudojami teritorinių ligonių kasų (informacinės
sistemos SVEIDRA) duomenys, tačiau, pavyzdžiui, jei SPĮ turi keletą įrangos vienetų, o tik vienas iš jų yra
įsigytas ES struktūrinės paramos lėšomis, tai SVEIDRA nesuteiks informacijos apie tai, kiek pacientų
pasinaudojo ES struktūrinės paramos lėšomis įsigyta įranga; šiuo atveju rezultato rodiklio apskaičiavimo
metodiką turi pasitvirtinti pati SPĮ, o SAM rekomenduoja bendrą aptarnautų pacientų skaičių padalinti į tiek
dalių, kiek įrangos vienetų turi konkreti SPĮ. Kalbant apie rezultato rodiklio apskaičiavimą, savo pobūdžiu
išsiskiria projektai, kuriuos vykdo vienos įstaigos, o pacientus aptarnauja kitos SPĮ (pavyzdžiui, projektas
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo,
modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas
projektas”, kurį vykdo SMUK kartu su partneriais55, arba projektas „Greitosios medicinos pagalbos, skubios
konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
automobilių parko atnaujinimas”, kurį vykdo SAM, o pacientus aptarnauja GMP paslaugas teikiančios SPĮ).
Informacinėje sistemoje SVEIDRA apskaitomi duomenys apie pacientams suteiktas sveikatos priežiūros
paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Sudarant sutartis su TLK, sveikatos priežiūros įstaigoms
nustatomos kvotos, kiek paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, jos gali suteiki. Viršijus šias kvotas,
pacientams gali būti teikiamos mokamos paslaugos, o tačiau ne visos SPĮ suteiktos mokamos paslaugos
apskaitomos informacinėje sistemoje SVEIDRA. Naudojant vien SVEIDRA duomenis nebus suskaičiuoti visi
pacientai, gavę sveikatos priežiūros paslaugas, kurioms teikti buvo naudojama ES struktūrinės paramos
lėšomis atnaujinta SPĮ infrastruktūra.
Svarbus informacinės sistemos SVEIDRA duomenų trūkumas yra tai, kad SVEIDRA duomenys nesuteikia
visapusiškos informacijos apie suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų mastą, kadangi informacinėje sistemoje
SVEIDRA kaupiami duomenys tik apie PSDF biudžeto lėšomis apmokėtas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, o informacija apie paslaugų gavėjų lėšomis apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas
nekaupiama. SVEIDRA nesuteikia informacijos apie tikrąjį asmens sveikatos priežiūros paslaugų mastą. Į šią
problemą dėmesį atkreipė Valstybės kontrolė56 ir rekomendavo SAM ir VLK prie SAM reglamentuoti duomenų
55

Šio projekto atveju n÷ra apibr÷žta, kaip turi būti skaičiuojami projekto partnerių pacientai, ar projekto lygiu turi būti
skaičiuojami unikalūs pacientai.
56
Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷, Privalomasis sveikatos draudimas. Valstybinio audito ataskaita, 2011 m. kovo
10 d. Nr. VA-P-10-2-3.
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apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias tiesiogiai moka jų gavėjai, apskaitą. SAM ir
VLK prie SAM įsipareigojo iki 2012 m. II ketvirčio patobulinti sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus ir numatyti detalią visų šaltinių, iš kurių apmokamos sveikatos priežiūros
paslaugos (įskaitant tiesioginius jų gavėjus), apskaitą57.
Analizuojant rezultato rodiklio skaičiavimo metodiką matyti, kad joje pateiktas rodiklio skaičiavimo aprašymas
neatspindi rodiklio esmės. Rodiklio apibrėžimas numato, kad turi būti skaičiuojami pacientai, kuriems pagerėjo
teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, tačiau pagal pateiktą rodiklio aprašymą skaičiuojami pacientai,
kurie pasinaudojo paramos lėšomis atnaujinta įstaigos infrastruktūra, neatsižvelgiant į pacientui suteiktos
paslaugos savybes (paslaugos kokybę, prieinamumą). Pagal pateiktą rodiklio skaičiavimo aprašymą tikslesnis
rezultato rodiklio apibrėžimas būtų „pacientų, pasinaudojusių ES struktūrinės paramos lėšomis atnaujinta SPĮ
infrastruktūra, skaičius“. Kaip jau buvo minėta, toks rezultato rodiklis aktualesnis kaip konteksto rodiklis,
tačiau paslaugų kokybei ir prieinamumui įvertinti reikalingi papildomi ir antriniai rodikliai.
Vertinant rodiklio išmatuojamumą aktualūs klausimai yra galimybė įvertinti pokyčių kryptį, apimtį, palyginant
rodiklio reikšmę su tam tikru standartu ar gaire (pavyzdžiui, pradine rodiklio reikšme). SAM administruojamų
SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomas rezultato rodiklis turi trūkumų išmatuojamumo prasme
nes:






rezultato rodiklis nesudaro galimybių įvertinti pokyčių kryptį, kadangi nėra analizuojama ir lyginama
rodiklio reikšmė iki projekto įgyvendinimo, užbaigus projektą ir praėjus tam tikram laikui (pavyzdžiui,
5 m.) po projekto užbaigimo;
rezultato rodiklis tik iš dalies atspindi pokyčių apimtį. SSVP numatyta, kad pacientų skaičiaus rodiklis
lyginamas su bendru Lietuvos gyventojų skaičiumi. Lietuvos gyventojų skaičius kaip pradinė rodiklio
reikšmė būtų tinkamas rodiklis, jei būtų užtikrinta, kad įgyvendinant SAM administruojamas SSVP
priemones bus suskaičiuoti unikalūs pacientai (tokiu atveju būtų galima nustatyti, kokia dalis Lietuvos
gyventojų pasinaudojo atnaujinta SPĮ infrastruktūra). Šiuo metu taikoma rezultato rodiklio
apskaičiavimo metodika to neužtikrina (metodikos trūkumus apibendrina 15 lentelė), be to, kaip jau
buvo minėta, pacientų skaičiaus rodiklis nėra naudingas ir aktualus priimant sprendimus.
vertinant rodiklio pasiekimą neaišku, kokią planuojamą rodiklio reikšmę laikyti atskaitos tašku, nes
nustatyti neatitikimai tarp nacionalinėse programose ir ES struktūrinės paramos teikimo
dokumentuose (SSVP ir SSVP priede) planuojamų pacientų skaičiaus reikšmių (14 lentelė). Be to, yra
skirtumų tarp valstybės projektų sąrašuose ir paraiškose nurodytų planuojamų rodiklio reikšmių.

14 lentelė. Planuotų ir faktinių rodiklių reikšmių palyginimas
Rodiklis
Nacionalinės
programos
343*
2 254 000

Planuota reikšmė
SSVP

SSVP priedas

Faktinė rodiklio
reikšmė

Paramą gavusių SPĮ skaičius
110
221
171**
Pacientų, kuriems pagerėjo
1 050 500
1 486 944
154 317***
SPP kokybė ir prieinamumas,
skaičius
* SPĮ, kurios paramą gauna pagal kelias programas (programų įgyvendinimo kryptis), priskaičiuojamos kelis kartus.
** Skaičiuojamos tik unikalios SPĮ (jei SPĮ vykdo daugiau nei 1 projektą, ji skaičiuojama kaip 1 SPĮ).
*** SSVP 2009 m. įgyvendinimo ataskaitos duomenys.
Šaltinis: sudaryta autorių.

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, SSVP numatyta, kad bus pasiektas 1 050 500 pacientų skaičius, SSVP
priede – 1 486 944 pacientai (t. y. daugiau kaip 40 proc. didesnė reikšmė lyginant su SSVP), o susumavus
laukiamus rezultatus, nurodytus nacionalinėse programose, gaunama 2 254 000 pacientų (be GMP pacientų,
57

Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷, Privalomasis sveikatos draudimas. Valstybinio audito ataskaita, 2011 m. kovo
10 d. Nr. VA-P-10-2-3, p. 54.
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kurių rodiklis nustatytas SSVP priede ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame projektų sąraše58).
Šį skirtumą iš dalies paaiškina skirtinga pacientų skaičiavimo metodika (SSVP numatyti unikalūs pacientai),
tačiau skirtingas to paties rodiklio interpretavimas skirtinguose dokumentuose apsunkina atsiskaitymą už
rodiklio pasiekimą ir neužtikrina planuojamų rezultatų aiškumo, patikimumo. Panaši situacija, kaip buvo
minėta, yra ir su produkto rodikliais (12 lentelė).
Vertinimo metu buvo identifikuota problema, susijusi su duomenų apie rezultato rodiklio pasiekimą kaupimu
SFMIS. SFMIS veikia kaupiamuoju principu, tai reiškia, kad kasmet įvedami duomenys apie rodiklio pasiekimą
yra sumuojami, o analizuojant vienų metų (pavyzdžiui, paskutinių) duomenis ankstesnių metų rodiklio
reikšmė atimama. SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomas rezultato rodiklis
(rodiklio skaičiavimo metodika) nepritaikyta duomenų kaupimui, kadangi projektų vykdytojai kasmet
informuoja CPVA apie metinį pacientų skaičių. Jei rezultato rodiklio reikšmė didėja, CPVA į SFMIS įveda
ankstesnių ir paskutinių metų pacientų skaičiaus skirtumą, tačiau pacientų skaičiui mažėjant į SFMIS turi būti
įvedamas pacientų skaičiaus skirtumas su minuso ženklu. Toks duomenų kaupimas SFMIS nėra efektyvus.
Sprendžiant duomenų įvedimo į SFMIS problemą galimos šios alternatyvos:
1) Keisti rodiklio apskaičiavimo metodiką ir SFMIS kaupti suminį pacientų skaičiaus rodiklį projekto lygiu.
Ši alternatyva lengviausiai realizuojama atsižvelgiant į SFMIS funkcionavimo principus;
2) SFMIS nurodyti paskutinių metų pacientų skaičiaus rodiklį. Ši alternatyva lengviausiai suderinama su
rezultato rodiklio apskaičiavimo metodika;
3) Antraisiais ir vėlesniais metais po projekto užbaigimo į SFMIS įvesti pacientų skaičiaus vidurkį
suapvalintą iki sveikųjų skaičių (vidutinę rodiklio reikšmę apskaičiuojant iš ataskaitose po projekto
užbaigimo nurodytų metinių rodiklio reikšmių). Tai galėtų atlikti CPVA. Ši alternatyva leistų atsižvelgti
į galimą pacientų skaičiaus dinamiką ir geriausiai atspindėtų vidutinį metinį pacientų skaičių, tačiau
mažėjant pacientų skaičiui projekto lygiu nebūtų užtikrinta SFMIS įvestos faktinės rodiklio reikšmės
atitiktis planuotai rodiklio reikšmei.
Atsižvelgiant į 3-iosios alternatyvos apribojimus, siūloma rinktis 1-ąją arba 2-ąją alternatyvą.
Vertinant efektyvumo požiūriu, galiojanti rodiklio apskaičiavimo metodika nėra efektyvi. Kita vertus, nebūtų
efektyvu daryti išimtis bendruose SFMIS funkcionavimo (rodiklių apskaičiavimo) algoritmuose – SFMIS
pritaikymas šio konkretaus rodiklio apskaičiavimui pareikalautų papildomų išlaidų. Įvertinant tai, kad taikomas
rezultato rodiklis nėra pakankamai aktualus, informatyvus ir specifiškas, kad jo pagrindu būtų galima priimti
sprendimus, susijusius su SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo tobulinimu ar 2014–2020
metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, papildomos investicijos į SFMIS pritaikymą nebūtų
pakankamai pagrįstos.
Apibendrinant galima teigti, kad rezultato rodiklio skaičiavimo metodikai trūksta aiškumo, paramą
administruojančios institucijos ir projektų vykdytojai skirtingai interpretuoja rodiklio skaičiavimą. Pagrindiniai
rezultato rodiklio metodikos trūkumai apibendrinti lentelėje (15 lentelė).
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Čia taip pat nustatytas neatitikimas: SSVP priede planuojamas pacientų skaičius – 183 244 pacientai, o valstyb÷s
projektų sąraše – 100 000 pacientų.
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15 lentelė. Rezultato rodiklio apskaičiavimo metodikos trūkumai
Metodikos trūkumas
Neapibrėžta, kokia
planuojama rodiklio
reikšmė turi būti
nurodyta paraiškoje
Neapibrėžta, kokie
duomenys turi būti
kaupiami SFMIS
Neaišku, kada turi būti
skaičiuojami pacientai

Neužtikrinama, kad tas
pats pacientas nebus
suskaičiuotas kelis
kartus, todėl pacientų
skaičiaus lyginimas su
Lietuvos gyventojų
skaičiumi nėra
prasmingas

Nenumatytas pacientų
skaičiavimas pagal lytį,
amžių

Paaiškinimas
Neaišku, ar planuojant numatomą pasiekti rodiklio reikšmę turi būti nurodoma metinė ar
suminė pacientų skaičiaus reikšmė (t. y. pacientų, kurie bus aptarnauti per 5 metus, skaičius).

Analogiškai planuojamai rodiklio reikšmei nėra apibrėžtumo dėl pasiektos rodiklio reikšmės:
ar SFMIS turi būti nurodomas metinis pacientų skaičius (jei tai, tai kuris: paskutinių metų,
vidutinis kelerių metų), ar suminė pacientų skaičiaus reikšmė. Įvertinant tai, kad SFMIS veikia
kaupiamuoju principu, efektyviausia būtų kaupti suminę pacientų skaičiaus reikšmę.
Rodiklio apskaičiavimo metodikoje nurodyta, kad „skaičiuojami pacientai, kuriems per
paskutinius kalendorinius metus buvo suteikta konkreti paslauga <...> konkrečioje paramą
gavusioje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurios visa pagal projektą numatyta atnaujinti
infrastruktūra modernizuota“. Pagal pateiktą paaiškinimą, pacientai turėtų būti skaičiuojami
tada, kai infrastruktūra yra visiškai modernizuota, todėl duomenys apie rodiklio pasiekimą
negali būti pateikti mokėjimo prašymuose (kaip nurodyta metodikoje). Šią metodikos
nuostatą reikėtų patikslinti.
Siekiant užtikrinti vienodą rodiklio interpretavimą, SAM ir CPVA rengia išaiškinimus projektų
vykdytojams dėl rodiklio apskaičiavimo. Pagal vieną tokių išaiškinimų pacientai turi būti
pradėti skaičiuoti nuo tų metų, kada užbaigiamas projektas, ir duomenys apie pacientų
skaičių turi būti pateikiami ataskaitoje po projekto užbaigimo. Šie išaiškinimai turėtų būti
integruoti į rodiklio apskaičiavimo metodiką.
Rodiklio apskaičiavimo metodikoje nurodyta, kad rezultato rodiklis yra suminis rodiklis:
pacientas yra asmuo, kuriam bent kartą per kalendorinius metus buvo suteikta paslauga (os). Projekto lygiu tas pats pacientas gali būti suskaičiuotas kelis kartus, jei ES paramos lėšos
naudojamos kelių paslaugų teikimui skirtai infrastruktūrai atnaujinti. Įstaigos lygiu tas pats
pacientas gali būti suskaičiuotas kelis kartus, jei įstaiga gauna paramą kelių projektų
įgyvendinimui (skirtingų paslaugų teikimui skirtai infrastruktūrai modernizuoti, pavyzdžiui,
dalyvauja SMUK projekte, kuris finansuojamas pagal 1 priemonę, ir gauna paramą priėmimoskubios pagalbos skyriui modernizuoti pagal 2 arba 10 priemonę). Be to, jei pacientas
naudojasi kelių įstaigų paslaugomis, jis taip pat bus suskaičiuotas kelis kartus. Pacientų
skaičiaus rodiklio lyginimas su pradine reikšme, kuri apibrėžta kaip Lietuvos gyventojų
skaičius, yra neprasmingas, nes tas pats pacientas gali būti suskaičiuotas ne vieną kartą.
Siekiant įvertinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius tam tikroms
rizikos grupėms (pavyzdžiui, ŠKL atveju 40–45 m. amžiaus vyrai ir 50–65 m. moterys),
aktualu tobulinti duomenų surinkimą ir atitinkamai tikslinti rodiklio apskaičiavimo metodiką.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Siekdamos užtikrinti vienodą rezultato rodiklio interpretavimą, palengvinti duomenų, reikalingų rezultato
rodikliui apskaičiuoti, surinkimą, paramą administruojančios institucijos (SAM ir CPVA) organizuoja susitikimus
su projektų vykdytojais, kurių metu teikia informaciją apie rodiklio skaičiavimą, duomenų šaltinius, taip pat
rengia išaiškinimus, kuriuos siunčia projektų vykdytojams ir pan. Dauguma projektų vykdytojų palankiai
vertina CPVA ir SAM pagalbą planuojant ir apskaičiuojant rezultato rodiklį (16 lentelė).
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16 lentelė. CPVA ir SAM pagalbos planuojant ir apskaičiuojant rezultato rodiklį vertinimas
23. Įvertinkite projektus administruojančių institucijų (Centrin÷s projektų valdymo agentūros, Sveikatos
apsaugos ministerijos) pagalbą planuojant ir apskaičiuojant rezultato rodiklį.
Nurodykite, kiek Jūs pritariate ar nepritariate šiems teiginiams:
Visiškai
pritariu

Iš dalies
pritariu

Nei pritariu,
nei
nepritariu

Iš dalies
nepritariu

Visiškai
nepritariu

Sunku
pasakyti/
neteko
susidurti

Viso

1. Projektų finansavimo sąlygų apraše
pateikti rodiklių paaiškinimai buvo
naudingi planuojant ir apskaičiuojant
rezultato rodiklį

20

20.2%

45

45.45% 16

16.16%

3

3.03%

2

2.02%

13

13.13%

99

2. Sveikatos apsaugos ministerijos
išaiškinimai pad÷jo tinkamai suplanuoti
rezultato rodiklį

20

19.8%

37

36.63% 19

18.81%

6

5.94%

3

2.97%

16

15.84%

101

3. Centrin÷s projektų valdymo agentūros
išaiškinimai pad÷jo tinkamai suplanuoti
rezultato rodiklį

26

26%

40

11%

2

2%

2

2%

19

19%

100

4. Projektus administruojančios
institucijos suteik÷ pakankamai
konsultacijų apskaičiuojant pasiektą
rezultato rodiklio reikšmę

31

31.63%

28

28.57% 13

13.27%

4

4.08%

4

4.08%

18

18.37%

98

5. Projektus administruojančios
institucijos tur÷tų organizuoti daugiau
konsultavimui d÷l rezultato rodiklio
apskaičiavimo skirtų renginių projektų
vykdytojams

38

37.25%

28

27.45% 16

15.69%

5

4.9%

4

3.92%

11

10.78%

102

135

27%

178

35.6%

15%

20

4%

15

3%

77

15.4%

Viso

40%

11

75

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

3.2 RODIKLIŲ SISTEMOS TINKAMUMAS
Rodiklių sistema yra tinkama, jei numatyti stebėsenos rodikliai sudaro prielaidas pagrindinių intervencijos
tikslų ir uždavinių pasiekimui analizuoti (rodiklių pakankamumas) ir yra subalansuoti (užtikrintas optimalus
skirtingų tipų rodiklių skaičius).
Rodiklių pakankamumo klausimas glaudžiai siejasi su rodiklių specifiškumu. Kaip jau buvo minėta, SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai yra nepakankamai specifiški, todėl būtų
naudinga nustatyti papildomus ir antrinius stebėsenos rodiklius, kad būtų padidintas stebėsenos sistemos
tinkamumas ir efektyvumas (plačiau žr. ataskaitos 4 dalyje ir 2 priede).
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemoje numatyti šie rodikliai:




5 strateginio konteksto (poveikio) rodikliai (veiksmų programos 2 tikslui)
1 pagrindinis rodiklis (veiksmų programos 2 prioritetui)
3 programos įgyvendinimo rodikliai (2 produkto ir 1 rezultato), veiksmų programos 2 prioriteto 1
uždaviniui (analogiški produkto ir rezultato rodikliai taikomi ir SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenai59).

Po vieną strateginio konteksto rodiklį numatyta kiekvienai teminei investicijų krypčiai (ŠKL, onkologija,
traumatologija, psichikos sveikata). Vienas strateginis konteksto rodiklis (tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė)
aktualus visoms penkioms investicijų kryptims.
59

Išskyrus 7 ir 11 priemones.
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Vertinant programos įgyvendinimo rodiklių sistemą (veiksmų programos ir priemonių produkto ir rezultato
rodiklius) subalansuotumo požiūriu galima išskirti keletą problemų:




Pirma, sistemoje trūksta specifiškesnių priemonių stebėsenos rodiklių. Šie rodikliai reikalingi norint
užtikrinti efektyvesnę SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną ir atsiskaitant
už nacionalinių programų, kurioms įgyvendinti skirtos SAM administruojamos SSVP priemonės,
įgyvendinimą;
Antra, rodiklių sistemoje trūksta kokybinių rodiklių, kurie atspindėtų pacientų pasitenkinimą sveikatos
priežiūros paslaugomis (kokybiniai rodikliai yra neatskiriama sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
vertinimo dalis; šie rodikliai galėtų būti taikomi kaip strateginio konteksto rodikliai).

SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojai nurodo, kad jų įgyvendinami projektai padeda
gerinti organizacinius ir klinikinius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklius, todėl ir SAM
administruojamų priemonių rodiklių sistemoje turėtų būti numatyti tiek klinikiniai, tiek organizaciniai rodikliai.
13 pav. Projektų įtakos SPĮ kokybės rodikliams vertinimas
Ar įgyvendindami ES struktūrin÷s paramos projektą Jūs siekiate pagerinti įstaigos kokyb÷s rodiklius?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. Siekiame pagerinti organizacinius
rodiklius;

2

2.9

2. Siekiame pagerinti klinikinius rodiklius;

4

5.8

3. Siekiame pagerinti ir klinikinius, ir
organizacinius rodiklius;

60

86.96

4. Tiesiogiai nesiekiame pagerinti kokyb÷s
rodiklių;

3

4.35

5. Kita

0

0

69

100.00%

Viso

Šaltinis: SAM administruojamų SSVP priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. gegužės 26 d. – birželio 8 d. Apklausą
atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Be to, sveikatos priežiūros kokybės rodikliai yra skirstomi į struktūrinius, proceso ir rezultato kokybės rodiklius,
kurie, kaip jau buvo minėta, atitinka produkto, rezultato ir strateginio konteksto rodiklius (žr. 4 pav. SAM
administruojamų SSVP priemonių įtakos sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui schema): rodiklių
sistemoje reikėtų numatyti papildomus struktūrinius (pavyzdžiui, įsteigtų paliatyviosios pagalbos lovų
skaičius) ir proceso (pavyzdžiui, suteiktų tam tikrų paslaugų skaičius) kokybės rodiklius.
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3.3 RODIKLIŲ SISTEMOS SUDERINAMUMAS
Kaip jau buvo minėta, SAM administruojamos SSVP priemonės įgyvendina tam tikras nacionalines programas,
todėl turi būti užtikrintas nacionalinių programų vertinimo kriterijų ir SAM administruojamų priemonių
stebėsenos rodiklių suderinamumas, o stebėsenos informacija turi būti naudojama atsiskaitymui už
nacionalinių programų įgyvendinimą.
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą sudaro produkto, rezultato ir
strateginio konteksto (poveikio) rodikliai, o nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose (programose)
paprastai išskiriami trijų lygių vertinimo kriterijai (produkto, rezultato ir efekto).
Nacionalinėse programose, kurių įgyvendinimui skirtos SAM administruojamos SSVP priemonės, nustatyti tam
tikri programų įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir laukiami rezultatai (kiekybiniai tikslai). Apibendrinta
informacija apie nacionalinių programų vertinimo kriterijus ir laukiamus rezultatus pateikiama lentelėje (17
lentelė).
Kaip matyti iš pateiktos lentelės, nacionalinių programų vertinimo kriterijai ir laukiami rezultatai ne visuomet
aiškiai apibrėžti, nuoseklūs ir suderinti:









Kai kurie vertinimo kriterijai apibrėžti kaip rezultatai, pavyzdžiui, „onkologinių ligų diagnozavimo
ankstyvosiose stadijose (I, II stadijos) procentinės dalies padidėjimas bendrame onkologinių diagnozių
skaičiuje“;
Kai kuriems rezultatams nenustatyti vertinimo kriterijai, pavyzdžiui, Ankstyvos onkologinių susirgimų
diagnostikos ir visaverčio gydymo kryptyje numatyta, kad sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas pagerės apie 59 000 onkologinių pacientų, tačiau nenurodytas atitinkamas vertinimo
kriterijus („pacientų skaičius, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas“);
Kai kurie rezultatai apibrėžti kaip uždaviniai, pavyzdžiui, Sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL mažinimo
kryptyje numatytas rezultatas „padidintas SPP skaičius (bus įdiegtos naujos ŠKL diagnostikos ir
gydymo metodikos)“ apima uždavinį „įdiegti naujas ŠKL diagnostikos ir gydymo metodikas“ ir
laukiamą rezultatą (padidintas SPP skaičius), tačiau nenurodytas uždavinio vertinimo kriterijus
(pavyzdžiui, naujų SPP skaičius);
Kai kuriems vertinimo kriterijams nenustatyti laukiami rezultatai (kiekybiniai tikslai), pavyzdžiui, „eilių
diagnostikos paslaugoms sumažėjimas“ arba „darbo dienų praradimų dėl ŠKL sumažėjimas“;
Daugumai vertinimo kriterijų nenustatyti pradinės situacijos rodikliai. Tai ypač aktualu tiems vertinimo
kriterijams, kuriems keliamas kiekybinis tikslas sumažinti arba padidinti tam tikrus rodiklius,
pavyzdžiui, vidutinę gulėjimo trukmę, tam tikrų paslaugų skaičių ir pan.
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Mirtingumo ir
neįgalumo nuo
traumų ir kitų
išorinių mirties
priežasčių
mažinimas*

Investicijų
kryptis
Sergamumo ir
mirtingumo nuo
ŠKL mažinimas*

Mirštamumo nuo traumų ir kitų išorinių
mirties priežasčių Lietuvoje sumažėjimas.

Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas.

Paramą gavusių SPĮ skaičius.

-

-

200 000

15

n. d.

60

Nenumatyti kai kurių uždavinių įgyvendinimo
vertinimo kriterijai ir kiekybiniai tikslai,
pavyzdžiui, uždavinys „užtikrinti skubios
medicinos pagalbos teikimą (nukentėjusių
patekimą į stacionarą) visoje Lietuvoje per
„auksinę valandą“, uždavinys „pagerinti
diagnostikos ir gydymo kokybę
stacionarinėse ASPĮ, teikiančiose skubią
medicinos pagalbą traumų atvejais“
(neapibrėžta, kas laikoma pagerėjusia
diagnostikos ir gydymo kokybe).
Nenustatytas kiekybinis tikslas.

Nenustatytas vertinimo kriterijus, kiekybinis
tikslas.
-

Nenustatytas kiekybinis tikslas, neapibrėžta
pradinė situacija.
Nenustatytas kiekybinis tikslas atskirai
ambulatorines ir stacionarines paslaugas
teikiančioms SPĮ, neapibrėžta, kas laikoma
SPĮ modernizavimu.
-

n. d.

600 000

Neapibrėžta pradinė situacija

1 para

Pacientų/asmenų skaičius, kuriems pagerėjo
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas (apie 600 tūkst.).
Padidintas SPP skaičius (bus įdiegtos naujos ŠKL
diagnostikos ir gydymo metodikos).
Paramą gavusių SPĮ skaičius (ne mažiau kaip 15).
Atnaujinti SPĮ priėmimo–skubios pagalbos skyriai,
operacinės, reanimacijos–intensyviosios terapijos
ir kiti tiesiogiai su skubios pagalbos teikimu
susiję skyriai.
Pacientų skaičius, kuriems pagerės sveikatos
priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas (ne
mažiau kaip 200 tūkst.)

-

34

Hospitalizacijų dėl širdies ir kraujagyslių ligų
skaičiaus 1000 gyventojų sumažėjimas (iki 10
proc.).
Vidutinio gulėjimo ligoninėje (ŠKL) laiko
sumažėjimas (vidutiniškai viena para).
-

Hospitalizacijos dėl širdies ir kraujagyslių
ligų skaičiaus 1000 gyventojų
sumažėjimas.
Vidutinės gulėjimo ligoninėje dėl ŠKL
trukmės sumažėjimas.
Darbo dienų praradimų dėl ŠKL
sumažėjimas.
Modernizuotų stacionarines SPP (ŠKL)
teikiančių įstaigų skaičius.
Modernizuotų ambulatorines SPP (ŠKL)
teikiančių įstaigų skaičius.
Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas.
-

Pastabos

Kiekybinis
tikslas
10 proc.

Modernizuotų SPĮ, teikiančių ambulatorinę ir
stacionarinę pagalbą sergantiems ŠKL, skaičius.

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

17 lentelė. Nacionalinių sveikatos programų vertinimo kriterijų kokybės įvertinimas
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Psichikos
sveikatos
priežiūros
paslaugų
infrastruktūros

Ankstyva
onkologinių
susirgimų
diagnostika ir
visavertis
gydymas*

Investicijų
kryptis
GMP automobilių
parko
atnaujinimas**

Paramą gavusių sveikatos priežiūros
įstaigų skaičius.

-

Onkologinių ligų diagnozavimo
ankstyvosiose stadijose (I, II stadijos)
procentinės dalies padidėjimas bendrame
onkologinių diagnozių skaičiuje.
Eilių diagnostikos paslaugoms
sumažėjimas.

Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų
skaičius.
Suremontuotų/rekonstruotų/pastatytų SPĮ
patalpų plotas.

-

-

6
20
5

61

Neapibrėžta pradinė situacija, nenustatytas
kiekybinis tikslas, neaiškiai apibrėžtas
vertinimo kriterijus.
Nenumatytas pacientų skaičiaus vertinimo
kriterijus, tačiau aiškiai apibrėžtas kiekybinis
tikslas ir pradinė situacija.

Rodiklis, susijęs su patalpų ploto skaičiavimu,
aktualesnis projektų lygiu.
Neaiškus vertinimo kriterijus ir kiekybinis
tikslas (ar ta pati SPĮ galės gauti paramą ir
infrastruktūros modernizavimui, ir
mamografo įsigijimui; ar mamografo
įsigijimas laikomas infrastruktūros
modernizavimu).
Nenustatyta pradinė situacija, neapibrėžtas
kiekybinis tikslas (nurodyta tik pokyčio
kryptis).

Nenurodyti vertinimo kriterijai, neaišku, ar su
BPC suderinta techninė ir programinė įranga
bus diegiama visuose GMP automobiliuose,
ar tik naujuose.

Pastabos

5

59 000

n. d.

-

Numatoma, kad SPP kokybė ir prieinamumas
pagerės apie 59 000 onkologinių pacientų (90
proc. visų onkologinių pacientų, kurių 2005 m.
ilgalaikio stebėjimo įskaitoje dėl navikų buvo apie
65 500).
Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės
pagalbos vaikui ir šeimai centrų kūrimas.
Psichiatrijos stacionaro modernizavimas.
Psichikos dienos stacionarų (centrų) steigimas.
Krizių intervencijos centrų kūrimas.

n. d.

12 (7+5)

n. d.

visi

Kiekybinis
tikslas
158

-

Pakeisti visi automobiliai, kurių eksploatavimo
trukmė 2008 m. bus ilgesnė nei 7 m. (iš viso 158
automobiliai: 113 B kategorijos, 15 C kategorijos,
30 naujų, skirtų PAASP kaimiškosiose vietovėse
užtikrinti).
Visi nauji automobiliai aprūpinti sveikatos
apsaugos ministro nustatyta įranga,
moderniomis ryšio priemonėmis, buvimo vietos
nustatymo įranga (GPS).
GMP automobiliuose įdiegta su BPC suderinta
techninė ir programinė įranga.
Numatoma atnaujinti 7 SPĮ infrastruktūrą ir skirti
lėšų 5 SPĮ įsigyti po mamografą.

-

-

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

Stacionarinių
paslaugų
optimizavimas***

Ambulatorinių
paslaugų
plėtra***

Investicijų
kryptis
optimizavimas*

-

Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo

493 000
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Nenustatytas dienos chirurgijos paslaugų
kiekybinis tikslas, neapibrėžta pradinė
situacija.
-

n. d.

-

-

78

Numatoma atnaujinti ASPĮ, teikiančių antrinio
lygio ambulatorines ir ambulatorinės
reabilitacijos paslaugas, infrastruktūrą.

49

790 000

+2 proc.

97

-

Vertinimo kriterijus apibrėžtas kaip
uždavinys, nenustatytas laukiamas
rezultatas (kiekybinis tikslas), neapibrėžta,
apie kokią diagnostiką kalbama, kas laikoma
diagnostikos pagerėjimu.
Neaišku, kaip šis vertinimo kriterijus susijęs
su vertinimo kriterijumi „paramą gavusių SPĮ
skaičius“.
Neaiškus vertinimo kriterijus, nenustatyta
pradinė situacija, vertinimo kriterijus
neatspindi efektyvumo padidėjimo, kuris
nurodytas kaip laukiamas rezultatas.
Nenustatyta pradinė situacija.

27 000
37 000
2 500
-

-

-

-

Pastabos

6 500

Kiekybinis
tikslas
1

-

Modernizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų
priėmimo ir skubios pagalbos skyriai.
Planuojama, kad 2013 m. stacionarinių paslaugų
skaičius nepasikeis.

Efektyvesnis vykstančių permainų stebėjimas ir
vertinimas 97 sveikatos priežiūros įstaigose, iš
kurių 29 įstaigose padidėja teikiamų psichikos
SPP apimtis.
Planuojama, kad 2013 m. antrinio lygio
ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos
paslaugų kiekis išaugs 2 proc.

Veiklos apimties padidėjimas.

Antrinio lygio ambulatorinių paslaugų
apimties padidėjimas.
Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų
apimties padidėjimas.
Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas.
Modernizuotų ASPĮ, teikiančių antrinio
lygio ambulatorines paslaugas ir
ambulatorinės reabilitacijos paslaugas,
skaičius.
Atnaujintų priėmimo ir skubios pagalbos
skyrių skaičius.
Dienos chirurgijos paslaugų apimties
didėjimas paramą gavusiose įstaigose.

-

Infrastruktūros, skirtos psichikos SPP stebėsenos
užtikrinimui, modernizavimas.
Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės
pagalbos vaikui ir šeimai centrų kūrimas.
Psichiatrijos stacionaro modernizavimas.
Psichikos dienos stacionarų (centrų) steigimas.
Krizių intervencijos centrų kūrimas.
-

Laukiami rezultatai

Išplėtotų/sukurtų naujų paslaugų teikimo
vietų skaičius.

Ankstyvos diagnostikos pagerėjimas.

Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas.

Vertinimo kriterijai

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

Palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius,
tenkantis 1000 šalies gyventojų bus padidintas
vidutiniškai iki 1,5 lovos.
Numatoma įsteigti apie 180 paliatyviosios
pagalbos stacionarinių lovų.
-

Įsteigtų paliatyviosios pagalbos lovų
skaičius.
Pacientų, kuriems pagerėjo slaugos ir
palaikomojo gydymo bei paliatyviosios
pagalbos paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius.
Modernizuotų ASPĮ skaičius.

Modernizuoti ASPĮ, teikiančias dienos chirurgijos
paslaugas
Planuojama, kad 2013 m. paslaugų kiekis išaugs
2 proc.

Laukiami rezultatai

Slaugos ir palaikomojo gydymo lovų
skaičiaus didėjimas.

sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas.
Modernizuotų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų skaičius.
-

Vertinimo kriterijai

39 000

180

Iki 1,5 lovos/
1000
gyventojų

+2 proc.

57

Kiekybinis
tikslas

-

Neapibrėžta pradinė situacija, nenurodytas
vertinimo kriterijus, neaišku, apie kokių
konkrečiai paslaugų kiekio augimą kalbama.
Neapibrėžta pradinė situacija (kiek lovų
1000 gyventojų tenka intervencijos
pradžioje), neaišku, ar numatytas kiekybinis
tikslas yra pakankamai ambicingas.
-

-

Pastabos

Šaltinis: sudaryta autorių pagal nacionalines programas.
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Atnaujinta ASPĮ, teikiančių palaikomojo gydymo ir 60
slaugos paslaugas, infrastruktūra.
* - Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programa
** - Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo
2006–2008 metų programa
*** - Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa

Palaikomojo
gydymo ir
slaugos paslaugų
plėtros kryptis***

Investicijų
kryptis

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
Siekiant užtikrinti didesnę vertinimo kriterijų kokybę, nacionalinėse programose reikėtų aiškiau apibrėžti
laukiamus rezultatus (atsižvelgiant į programos, programos įgyvendinimo krypties tikslus, uždavinius ir
priemones), kiekvieno rezultato vertinimo kriterijus ir kiekybinius tikslus. Dabar šie stebėsenos sistemos
elementai painiojami tarpusavyje. Vertinimo kriterijai turėtų būti nustatyti pagal hierarchinį principą, kaip
rekomenduoja Strateginio planavimo metodika,60 t. y. išskiriami efekto (pavyzdžiui, programos, programos
įgyvendinimo krypties tikslų įgyvendinimui), rezultato (uždavinių įgyvendinimui) ir produkto (priemonių
įgyvendinimui) vertinimo kriterijai. Be to, vertinimo kriterijų reikšmė turi leisti įvertinti pokyčių kryptį ir (ar)
apimtį ir turi būti palyginama su tam tikru standartu ar norma (pavyzdžiui, turi būti apibrėžta pradinė
vertinimo kriterijaus reikšmė).
Vertinant nacionalinių programų vertinimo kriterijų suderinamumą su ES struktūrinės paramos investicijomis
(investavimo kryptimis), parengta SAM administruojamų SSVP priemonių ir nacionalinių programų rodiklių
suvestinė, kuri pateikiama lentelėje (18 lentelė).
18 lentelė. SAM administruojamų SSVP priemonių ir nacionalinių programų rodiklių palyginimas
Intervencijų
sritis
Sergamumo ir
mirtingumo nuo
širdies ir
kraujagyslių ligų
mažinimas

Rodiklio/
kriterijaus
tipas
Produkto
Rezultato

Efekto/
strateginio
62
konteksto

SAM administruojamų SSVP
priemonių stebėsenos rodikliai







Mirtingumo ir
neįgalumo nuo
traumų ir kitų
išorinių mirties
priežasčių
mažinimas

Produkto




Rezultato



Efekto/
strateginio
konteksto




GMP automobilių
parko
atnaujinimas

Produkto




Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Įgyvendintų projektų skaičius
Pacientų, kuriems pagerėjo
SPP kokybė ir prieinamumas,
skaičius
Jaunesnių nei 65 metų
amžiaus gyventojų
mirtingumas nuo kraujotakos
sistemos ligų (atvejai)
Tikėtina vidutinė gyvenimo
trukmė (metai)
Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Įgyvendintų projektų skaičius

Pacientų, kuriems pagerėjo
SPP kokybė ir prieinamumas,
skaičius
Hospitalinis mirštamumas dėl
traumų, apsinuodijimų ir kitų
išorinių priežasčių (atvejai);
Tikėtina vidutinė gyvenimo
trukmė (metai)
Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Įgyvendintų projektų skaičius

Nacionalinių programų vertinimo kriterijai
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Modernizuotų SPĮ, teikiančių ambulatorinę ir
stacionarią pagalbą sergantiems ŠKL, skaičius
Pacientų (asmenų), kuriems pagerėjo teikiamų
SPP kokybė ir prieinamumas, skaičius;
Padidintas SPP skaičius (įdiegtos naujos ŠKL
diagnostikos ir gydymo metodikos)
Vidutinės gulėjimo ligoninėje dėl ŠKL trukmės
sumažėjimas;
Darbo dienų praradimų dėl ŠKL sumažėjimas;
Hospitalizacijos dėl ŠKL skaičiaus 1000
gyventojų sumažėjimas
Paramą gavusių SPĮ skaičius (atnaujinti
priėmimo ir skubios pagalbos skyriai,
operacinės, reanimacijos ir intensyvios
terapijos ir kiti tiesiogiai su skubios pagalbos
teikimu susiję skyriai)
Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo SPP
kokybė ir prieinamumas



Mirštamumo nuo traumų ir kitų išorinių
mirties priežasčių Lietuvoje sumažėjimas



Atnaujintas GMP automobilių parkas (pakeisti
visi automobiliai, kurių eksploatavimo trukmė
2008 m. bus ilgesnė nei 7 m. – iš viso 158
automobiliai);
Nauji GMP automobiliai aprūpinti sveikatos
apsaugos ministro nustatyta įranga,
moderniomis ryšio priemonėmis, buvimo



60

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 redakcija).
61
Nacionalin÷se programose pateiktas bendras vertinimo kriterijų sąrašas, vertinimo kriterijai į produkto, rezultato ir efekto
lygius suskirstyti ekspertų nuožiūra.
62
Nacionalin÷ms programoms nustatomi efekto kriterijai, o SSVP pateikiami strateginiai konteksto rodikliai.

64

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
Intervencijų
sritis

Rodiklio/
kriterijaus
tipas

SAM administruojamų SSVP
priemonių stebėsenos rodikliai

Nacionalinių programų vertinimo kriterijai

61

vietos nustatymo įranga (GPS);
GMP automobiliai, kuriuose įdiegta su BPC
suderinta techninė ir programinė įranga
(nenustatyta)


Rezultato



Efekto/
strateginio
konteksto




Ankstyva
onkologinių
susirgimų
diagnostika ir
visavertis
gydymas

Produkto




Rezultato



Pacientų, kuriems pagerėjo
sveikatos priežiūros paslaugų
kokybė ir prieinamumas,
skaičius

Efekto/
strateginio
konteksto



Jaunesnių nei 65 metų
amžiaus gyventojų
mirtingumas nuo piktybinių
navikų (atvejai)
Tikėtina vidutinė gyvenimo
trukmė (metai)
Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Įgyvendintų projektų skaičius


Psichikos
sveikatos
priežiūros
paslaugų
infrastruktūros
optimizavimas

Sveikatos
priežiūros
sistemos
reformos
tęstinumas,
sveikatos
priežiūros
infrastruktūros
optimizavimas
(ambulatorinės,
stacionarinės,
palaikomojo
gydymo ir
slaugos
paslaugos,
išskyrus
visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugas)

Pacientų, kuriems pagerėjo
SPP kokybė ir prieinamumas,
skaičius
Hospitalinis mirštamumas dėl
traumų, apsinuodijimų ir kitų
išorinių priežasčių (atvejai);
Tikėtina vidutinė gyvenimo
trukmė (metai)
Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Įgyvendintų projektų skaičius

Produkto




Rezultato



Efekto/
strateginio
konteksto
Produkto



Pacientų, kuriems pagerėjo
SPP kokybė ir prieinamumas,
skaičius
Savižudybių skaičius




Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Įgyvendintų projektų skaičius

(nenustatyta)

Modernizuotų SPĮ skaičius (atnaujinta
infrastruktūra – 7 SPĮ, įsigyta po mamografą
– 5 SPĮ)
 Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo SPP
kokybė ir prieinamumas;
 Onkologinių ligų diagnozavimo ankstyvosiose
stadijose (I, II stadijos) procentinės dalies
padidėjimas bendrame onkologinių diagnozių
skaičiuje;
 Eilių diagnostikos paslaugoms sumažėjimas
(nenustatyta)


Paramą gavusių SPĮ skaičius;
Išplėtotų/sukurtų naujų paslaugų teikimo vietų
skaičius
 Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo SPP
kokybė ir prieinamumas;
 Ankstyvos diagnostikos pagerėjimas
(nenustatyta)









Rezultato



Pacientų, kuriems pagerėjo
SPP kokybė ir prieinamumas,
skaičius







Modernizuotų ASPĮ, teikiančių antrinio lygio
ambulatorines paslaugas ir ambulatorinės
reabilitacijos paslaugas, skaičius (78);
Atnaujintų priėmimo ir skubios pagalbos
skyrių skaičius (49);
Modernizuotų ASPĮ, teikiančių dienos
chirurgijos paslaugas, skaičius (57);
Modernizuotų ASPĮ, teikiančių palaikomojo
gydymo ir slaugos paslaugas, skaičius (60);
Įsteigtų paliatyviosios pagalbos stacionarinių
lovų skaičius (apie 180 lovų).
Pacientų skaičius, kuriems pagerėjo SPP
kokybė ir prieinamumas;
Išaugusi antrinio lygio ambulatorinių paslaugų
ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų
apimtis (2 proc. išaugęs paslaugų kiekis iki
2013 m.);
Išaugęs slaugos ir palaikomojo gydymo
paslaugų kiekis (2 proc. iki 2013 m.);
Dienos chirurgijos paslaugų apimties
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
Intervencijų
sritis

Rodiklio/
kriterijaus
tipas

SAM administruojamų SSVP
priemonių stebėsenos rodikliai

Efekto/
strateginio
konteksto



Tikėtina vidutinė gyvenimo
trukmė (metai)

Nacionalinių programų vertinimo kriterijai



61

padidėjimas paramą gavusiose SPĮ
Slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus
1000 gyventojų padidėjimas (iki 1,5 lovos)

Šaltinis: sudaryta autorių.

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomas rezultato rodiklis ir vienas produkto
rodiklis (paramą gavusių SPĮ skaičius) atitinka nacionalinių programų vertinimo kriterijus: analogiški vertinimo
kriterijai numatyti visose programose ir programų investicijų kryptyse, išskyrus GMP automobilių parko
atnaujinimo programą.
Kaip matyti iš pateiktos lentelės, nacionalinėse programose numatyta daugiau ir įvairesnių vertinimo kriterijų
(ypač produkto ir rezultato lygiu), nei numatyta SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje, todėl SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsena sudaro tik
minimalias prielaidas atsiskaitymui už nacionalinių programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Siekiant
užtikrinti geresnį nacionalinių programų vertinimo kriterijų ir SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių suderinamumą, kai kurie vertinimo kriterijai turėtų būti įtraukti į SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą ir analizuojami SPĮ lygiu, pavyzdžiui:









Naujų sveikatos priežiūros paslaugų (pavyzdžiui, kardiologo konsultacija (kai teikiama
telekardiologijos paslauga), kodas 3127) skaičius (1 priemonė, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui vertinti);
GMP automobilių, kuriuose įdiegta su BPC suderinta techninė ir programinė įranga, skaičius (dalis) (3
priemonė, produkto rodiklis; struktūrinis kokybės rodiklis);
Suteiktų antrinio lygio ambulatorinių paslaugų skaičius (10, 12 priemonės, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui vertinti);
Suteiktų antrinio lygio ambulatorinės reabilitacijos paslaugų skaičius, įvairovė (10 priemonė, rezultato
rodiklis paslaugų prieinamumui vertinti);
Suteiktų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skaičius (10 priemonė, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui vertinti);
Suteiktų dienos chirurgijos paslaugų skaičius (10, 12 priemonės, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui, ekonomiškumui vertinti);
Įsteigtų paliatyviosios pagalbos lovų skaičius (10 priemonė, produkto rodiklis; struktūrinis kokybės
rodiklis).

Kitus rodiklius aktualiau analizuoti nacionaliniu lygiu (kaip strateginio konteksto rodiklius), o jiems apskaičiuoti
gali būti atliekami specialūs teminiai tyrimai ir vertinimai, pavyzdžiui:









Hospitalizacijos dėl ŠKL skaičiaus 1000 gyventojų sumažėjimas (1 priemonė, rezultato kokybės
rodiklis; strateginio konteksto rodiklis);
Vidutinės gulėjimo ligoninėje dėl ŠKL trukmės sumažėjimas (1 priemonė; rezultato kokybės rodiklis;
strateginio konteksto rodiklis);
Darbo dienų praradimų dėl ŠKL sumažėjimas (1 priemonė, rezultato kokybės rodiklis; strateginio
konteksto rodiklis);
Mirštamumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių Lietuvoje sumažėjimas (2, 3 priemonė,
rezultato kokybės rodiklis; strateginio konteksto rodiklis);
Onkologinių ligų diagnozavimas (bendras diagnozių skaičius, iš jų – ankstyvose stadijose – I, II
stadijos) (4 priemonė, rezultato kokybės rodiklis; strateginio konteksto rodiklis);
Suteiktų antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų skaičiaus pokytis;
Suteiktų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skaičiaus pokytis;
Suteiktų dienos chirurgijos paslaugų skaičiaus pokytis.
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

4 SAM ADMINISTRUOJAMŲ SSVP PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO
REZULTATAI
Kaip parodė atskirų SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir rodiklių
sistemos tinkamumo vertinimas (ataskaitos 3 dalis), SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos rodikliai nėra pakankamai specifiški (rodikliai neatspindi SAM administruojamų SSVP priemonių
intervencijos tikslų ir nesuteikia informacijos apie SSVP uždavinio „teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos
priežiūros paslaugas“ įgyvendinimą). Tokia stebėsenos rodiklių sistema nėra efektyvi, kadangi stebėsenos
informacija nėra naudinga priimant sprendimus (pavyzdžiui, dėl priemonių įgyvendinimo tobulinimo, lėšų
perskirstymo, strateginių investavimo krypčių nustatymo). Siekiant padidinti stebėsenos sistemos efektyvumą
ir stebėsenos informacijos naudą, aktualu nustatyti papildomus ir antrinius stebėsenos rodiklius, kurie geriau
atspindėtų paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius (papildomų ir antrinių rodiklių samprata pateikta
ataskaitos 1.4 dalyje – 2 paaiškinimas).

4.1 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO VERTINIMO
YPATUMAI
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimu siekiama užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos
priežiūros paslaugas, todėl taikomi stebėsenos rodikliai turėtų suteikti informacijos apie paslaugų kokybę ir
prieinamumą, taip pat apie tai, kaip paslaugų kokybė ir prieinamumas keičiasi dėl ES struktūrinės paramos
investicijų.
Paslaugų kokybės pasikeitimą galima vertinti keliais būdais:



Jei anksčiau buvo atlikti kokybės vertinimo tyrimai, naudojant analogišką metodologiją galima atlikti
pakartotinį tyrimą ir nustatyti pokytį.
Jei nebuvo atlikta tokių tyrimų, galima sudaryti klausimyną ir vertinti jau patį pokytį (vertinamas
naujos įrangos, paslaugų teikimo tvarkos ir kitų pasikeitimų rezultatas).

Vertinant paslaugų kokybę, paprastai matuojamas pacientų pasitenkinimas paslaugomis, informuotumas,
dėmesingumas, pagalbos profesionalumas (išvardijami kriterijai, kurie reprezentuotų profesionalų
diagnostikos ir gydymo požiūrį ir klausiama, ar pacientas sutinka, kad kažkas pasikeitė).
Vertinant paslaugų prieinamumą, matuojamas patekimo į ASPĮ laikas, paslaugos laukimo laikas (nuo
užsiregistravimo iki „talono" pas gydytoją gavimo), laukimo laikas prie kabineto durų ir kt. Visi šie paslaugų
prieinamumo rodikliai paprastai skaičiuojami įstaigos lygiu. Dėl vieningos tokių rodiklių apskaičiavimo
metodikos ir patikimų duomenų šaltinių trūkumo šie rodikliai nėra tinkami SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėsenai (atskirų SPĮ rodikliai gali būti sunkiai tarpusavyje palyginami ir
agreguojami priemonių ar prioriteto lygiu).
Vertinant paslaugų prieinamumą, dažnai vertinamas pacientų skaičiaus ir suteiktų paslaugų skaičiaus pokytis
– duomenų šaltinis šiuo atveju būtų SVEIDRA arba pačios ASPĮ, jei jos pajėgtų rinkti tokius duomenis ir jei
skirtingų SPĮ surinkti duomenys būtų tarpusavyje palyginami.
Paslaugų teikimo rodikliai gali būti vertinami konkrečiose savivaldybėse ar regionuose (ne visoje Lietuvoje).
Pacientų (gyventojų) grupės gali būti išskiriamos pagal amžių (psichikos, kardiologinių susirgimų atvejais), lytį
(onkologinių susirgimų atvejais), mirties vietą (traumų atvejais) ir kitus determinantus. Rodikliai taip pat gali
būti skaičiuojami ir stebėsena atliekama pagal konkrečias ligų grupes (TLK-10-AM) – taip geriausiai matytųsi
diagnostinių ir terapinių intervencijų efektas.
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ASPĮ lygio rezultato rodikliai padeda įvertinti pokyčius įstaigos lygiu, pavyzdžiui, kapitalinių investicijų atveju,
vertinamas patalpų, įrangos eksploatavimo išlaidų pokytis. Tiesa, kai kuriais atvejais įrangos eksploatavimo
išlaidos gali išaugti, pavyzdžiui, įsigijus labai brangią įrangą (tokia situacija gali susidaryti onkologijos
paslaugų atveju). Dar vienas galimas ASPĮ lygio rodiklis – ASPĮ reputacijos pasikeitimas, t. y. įstaigos,
teikiančios specialias sveikatos priežiūros paslaugas, įvaizdžio pagerėjimas. Šis rodiklis svarbus psichiatrijos
(stigmos mažinimas) paslaugų teikimo atveju, bet gali būti aktualus ir paslaugoms, susijusioms su traumų
gydymu ar onkologijos paslaugų teikimu.
Populiacinio lygio rodikliai (sergamumas, mirštamumas, mirtingumas ir pan.) atspindi pokyčius populiacijos
lygiu, pavyzdžiui:






aptarnaujamų, gydytų pacientų skaičiaus pokytis;
sumažėjusi stacionarizavimo apimtis – stacionare gydytų asmenų skaičiaus mažėjimas, vidutinės
gulėjimo stacionare trukmės mažėjimas;
paslaugų prieinamumo pokytis: suteiktų paslaugų skaičiaus pokytis;
mirštamumo/letališkumo rodiklis;
mirtingumo, sergamumo, ligotumo rodiklis.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad SAM administruojamų SSVP priemonių projektų, finansuojamų pagal šias
priemones, įgyvendinimo stebėsenai populiacinio lygio rodikliai nėra tinkami, kadangi šiuos rodiklius veikia
daug išorinių veiksnių, tiesiogiai nepriklausančių nuo SAM administruojamų SSVP priemonių ir projektų,
finansuojamų pagal šias priemones. Šiame kontekste aktualu prisiminti, kad svarbiausiose sveikatos
priežiūros srityse (įskaitant ir visas keturias investicijų kryptis pagal SAM administruojamas SSVP priemones:
kardiologija, onkologija, traumatologija ir psichikos sveikatos priežiūra) medicininių paslaugų vaidmuo sudaro
tik apie 10 proc. bendro efekto. Todėl nerekomenduojama tikėtis šių investicijų poveikio populiaciniame lygyje
(ypač turint galvoje trumpalaikį periodą) tokiems rodikliams kaip mirštamumas arba, pavyzdžiui, savižudybių
skaičiaus sumažėjimas (jei ir sumažėtų savižudybių, būtų mažai tikėtina, kad šis pokytis yra susijęs su
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimu įgyvendinus SAM administruojamas SSVP
priemones).
SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logika yra per daug supaprastinta. Viena vertus, SPĮ
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą veikia ne tik SPĮ infrastruktūros (patalpų,
įrangos) būklė, SPĮ aprūpinimas naujausia diagnostine ir gydymo įranga, bet ir įvairūs kiti veiksniai (gydytojų
kvalifikacija, jų pakankamumas ir pan.). Kita vertus, sergamumo, mirštamumo, mirtingumo, vidutinės
gyvenimo trukmės rodikliai ir gyvenimo kokybė (SSVP nustatyti strateginio konteksto rodikliai) priklauso ne tik
nuo sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo, bet ir nuo įvairių su sveikatos priežiūra nesusijusių
veiksnių, tokių kaip žmogaus biologija, gyvenimo būdas, gyvenamoji aplinka ir kt. SAM administruojamų SSVP
priemonių intervencijos logikoje trūksta priežastinio ryšio tarp suplanuotos intervencijos, sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo rodiklių ir gyventojų sveikatos rodiklių. Tokia situacija klaidina projektų
vykdytojus ir sudaro prielaidas jiems pervertinti galimą projekto naudą. Dauguma projektų vykdytojų užuot
orientavęsi į tokius organizacinius ir klinikinius rodiklius, kuriuos realu pagerinti įgyvendinus ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuojamus projektus, deklaruoja siekius mažinti sergamumą, mirštamumą ir
mirtingumą, nors šie rodikliai dažnai tiesiogiai nepriklauso nuo projekto veiklų.
Atsižvelgiant į tai, kad SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema nėra
pakankamai efektyvi (priemonių intervencijos logika per daug supaprastinta, trūksta priežastinių ryšių tarp
produkto, rezultato ir strateginio konteksto rodiklių), aktualu tobulinti SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenos sistemą.
Galimos šios SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemos tobulinimo kryptys:
1) Tikslinti rezultato rodiklio apskaičiavimo metodiką ir įvesti antrinius rodiklius, kurie sukonkretintų
pacientų skaičiaus rodiklį ir suteiktų informacijos apie tai, kokie pacientai turėtų būti skaičiuojami,
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atsižvelgiant į jiems suteiktų paslaugų savybes (realų paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimą)
– plačiau žr. atskaitos 4.2 dalį ir rodiklių apskaičiavimo metodiką (19 lentelė);
2) SSVP priede numatyti papildomus rodiklius, kurie atspindėtų paslaugų kokybės ir prieinamumo
pokyčius (tiek produkto, tiek rezultato lygiu). Nustatant papildomus rodiklius svarbu įvertinti jų
apskaičiavimo galimybes: papildomi rodikliai neturėtų sąlygoti naujų duomenų rinkimo reikalavimų
projektų vykdytojams; rodikliams apskaičiuoti siūloma naudoti informacinės sistemos SVEIDRA, SPĮ
rengiamų metinių statistinių ataskaitų duomenis arba atlikti specialius teminius tyrimus ir vertinimus
– plačiau žr. 4.2 dalį ir rodiklių apskaičiavimo metodiką (19 lentelė);
3) Siekiant visapusiškai kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo rezultatus, atlikti teminius tyrimus ir vertinimus, kurių metu aktualu analizuoti tiek SAM
administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimą, tiek papildomus rodiklius, kurie
padėtų geriau atspindėti atskirų priemonių įgyvendinimo rezultatus.

4.2 PASIŪLYMAI DĖL ANTRINIŲ IR PAPILDOMŲ RODIKLIŲ IR JŲ APSKAIČIAVIMO
METODIKOS
Siekiant užtikrinti efektyvesnę SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną ir geresnį
atsiskaitymą už ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą, tikslinga nustatyti papildomus ir antrinius
stebėsenos rodiklius, nes šiuo metu taikomi stebėsenos rodikliai, ypač rezultato rodiklis, nesuteikia SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai ir atsiskaitymui už ES struktūrinės paramos
panaudojimą aktualios informacijos. Papildomi ir antriniai rodikliai turėtų būti specifiškesni (orientuoti į
priemonių tikslus), juos nustatant reikėtų atsižvelgti į tai, kokia informacija gali būti aktuali priimant
sprendimus dėl SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo ir būsimų investicijų prioritetų 2014–
2020 metų laikotarpiu.
Nustatant papildomus ir antrinius rodiklius svarbu atsižvelgti į šiuos veiksnius:










intervencijų pobūdį: pagal SAM administruojamas SSVP priemones finansuojamas SPĮ infrastruktūros
atnaujinimas, diagnostikos ir gydymo įrangos įsigijimas – tokio pobūdžio investicijos daro įtaką
sveikatos priežiūros struktūriniams ir proceso kokybės rodikliams;
poreikį subalansuoti rodiklius, t. y. numatyti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius rodiklius, atspindinčius
pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, SPĮ veikla. Pacientų pasitenkinimo rodikliai atitinka
sveikatos priežiūros paslaugų rezultato kokybės rodiklius ir yra tinkami kaip strateginio konteksto
rodikliai;
intervencijų tikslą: ES struktūrinės paramos investicijomis siekiama gerinti paslaugų prieinamumą ir
kokybę, todėl taikomi stebėsenos rodikliai turi atspindėti paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius;
priemonių įgyvendinimui skirtas ES struktūrinės paramos lėšas: aktualiau nustatyti papildomus
rodiklius toms priemonėms, kurioms skiriama santykinai daugiau lėšų (pavyzdžiui, 1, 2, 4 ir 10
priemonės);
įgyvendinamų projektų skaičių, įvairovę, projekto įgyvendinimo etapą: kuo daugiau ir įvairesnių
projektų, tuo sunkiau surasti visiems projektams tinkamą stebėsenos rodiklį (pavyzdžiui, pagal 10
priemonę finansuojamos ambulatorinės, dienos stacionaro, slaugos ir palaikomojo gydymo ir kitos
paslaugos – papildomi rodikliai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į šias paslaugų grupes);
konkrečių ligų rizikingumą ir jų gydymo sąnaudas: į šį rodiklį atsižvelgia tarptautinės organizacijos ir
užsienio šalių institucijos, nustatydamos prioritetines sveikatos priežiūros kokybės stebėsenos sritis.

Sprendimas dėl papildomų ir antrinių stebėsenos rodiklių SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje turėtų būti priimamas atsižvelgiant į užsienio šalių gerąją praktiką nustatant paslaugų
kokybės ir prieinamumo rodiklius, Europos bendrijų sveikatos rodiklius, poreikį stebėti ir vertinti nacionalinių
programų įgyvendinimo rezultatus, o taip pat įvertinus Lietuvoje renkamus sveikatos statistikos duomenis ir
jų pritaikymo SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai galimybes.
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Papildomi ir antriniai stebėsenos rodikliai turėtų būti lengvai apskaičiuojami, aktualūs ir naudingi priimant
sprendimus, patikimi, nedidinantys administracinės naštos projektų vykdytojams, todėl SAM administruojamų
SSVP priemonių stebėsenai turėtų būti naudojami šiuo metu Lietuvoje skaičiuojami rodikliai ir prieinami
duomenų šaltiniai, kad SPĮ, vykdančios ES finansuojamus projektus, nebūtų apsunkinamos papildomais
duomenų rinkimo reikalavimais. Pagrindiniais informacijos šaltiniais turėtų būti informacinės sistemos
SVEIDRA duomenys, SPĮ teikiamų sveikatos statistinių ataskaitų duomenys ir medicininių dokumentų
(statistinės apskaitos formų) įrašai. Bet kokie papildomi duomenų rinkimo reikalavimai sąlygotų nepagrįstą
administracinės naštos projektų vykdytojams didinimą.
Pagrindinis apribojimas tobulinant SAM administruojamų 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo stebėseną (nustatant papildomus ir antrinius stebėsenos rodiklius) yra tai, kad
daugumos projektų įgyvendinimas jau įsibėgėjęs, o kai kurie projektai netgi yra užbaigti. Tai riboja galimybes
nustatyti papildomus stebėsenos įpareigojimus projektų vykdytojams. Norint įtraukti papildomus stebėsenos
rodiklius, reikėtų keisti ne tik SSVP priedą, projektų finansavimo ir administravimo sutartis, bet ir projektų
finansavimo sąlygų aprašus, valstybės projektų sąrašus.
Atsižvelgiant į šiuos SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemos apribojimus,
taip pat įvertinant tai, kad ne visus SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai aktualius
rodiklius įmanoma patikimai apskaičiuoti atliekant projektų įgyvendinimo stebėseną, rekomenduojama atlikti
specialius teminius tyrimus ir vertinimus, kurių rezultatai papildytų stebėsenos informaciją ir leistų
visapusiškai įvertinti intervencijų rezultatus ir poveikį. Siekiant įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo rezultatus, teminiai tyrimai ir vertinimai galėtų būti atliekami priemonių arba atskirų investicijų
krypčių (kardiologija, traumatologija, onkologija, psichikos sveikatos priežiūra) lygiu. Specialių tyrimų metu
taip pat galėtų būti analizuojami horizontalūs (visoms SAM administruojamoms SSVP priemonėms aktualūs)
klausimai (pavyzdžiui, atliekamos pacientų apklausos siekiant įvertinti pacientų pasitenkinimą sveikatos
priežiūros paslaugomis).
Siekiant identifikuoti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai aktualius papildomus ir
antrinius rodiklius, buvo atlikta detali SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos logikos (ataskaitos
3.1.1 dalis) ir galimų papildomų ir antrinių rodiklių analizė (ataskaitos 2 priedas).
Atlikta rodiklių analizė rodo, kad sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodikliai gali būti įvairaus pobūdžio.
Galima išskirti keletą kriterijų, pagal kuriuos gali būti klasifikuojami sveikatos priežiūros kokybės rodikliai:






Pagal ligų grupes: kokybės rodikliai širdies ir kraujagyslių ligų, onkologinių susirgimų, psichikos
sveikatos priežiūros, traumatologijos ir kitose srityse;
Pagal diagnostikos ir gydymo etapus: ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo paslaugų kokybės
rodikliai;
Pagal paslaugų pobūdį: pirminės sveikatos priežiūros, ambulatorinių, dienos chirurgijos, stacionarinių,
slaugos paslaugų kokybės rodikliai;
Pagal lygius: SPĮ lygio ir nacionaliniai kokybės rodikliai;
Pagal rodiklių pobūdį: struktūriniai, proceso, rezultato kokybės rodikliai (A. Donabedian).

Visos šios sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių kategorijos aktualios SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėsenai. Atsižvelgiant į priemonių intervencijos logikos ir rodiklių analizės
rezultatus toliau pateikiami konkretūs pasiūlymai dėl papildomų ir antrinių rodiklių pagal SAM
administruojamas SSVP priemones ir investicijų kryptis.

4.2.1 Sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL mažinimo srityje
Sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL mažinimo srityje (1 priemonė) aktualu analizuoti ŠKL prevencinių
paslaugų teikimo intensyvumą (rodiklis – kardiologo konsultacijų (profilaktinis sveikatos tikrinimas) skaičius).
Konsultacijų skaičiaus dinamika atspindėtų paslaugų prieinamumo pokyčius, o antrinis rodiklis (pacientų,
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kuriems suteikta ši paslauga, skaičius) sudarytų galimybę suskaičiuoti kokybiška laikytiną paslaugą gavusių
pacientų skaičių. Prevencinių paslaugų teikimą aktualu analizuoti konkrečiose amžiaus grupėse, numatytose
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių
finansavimo programoje.63
Vertinant naujų ŠKL diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą aktualu analizuoti naujai atsiradusių
paslaugų (tiek ASPĮ lygiu, tiek nacionaliniu lygiu) teikimo dinamiką, pavyzdžiui:






tretinio lygio paslaugas teikiančiose stacionarinėse ASPĮ atliekamų brangiųjų procedūrų (kardiologinė
diagnostinė intervencinė radiologija, kardiologinė gydomoji intervencinė radiologija, elektrofiziologinė
diagnostinė intervencinė radiologija, elektrofiziologinė gydomoji intervencinė radiologija) skaičiaus
dinamiką (procedūrų skaičius, pacientų skaičius);
antrinio ir tretinio lygio ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ suteiktų kardiologo konsultacijų
(kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis
ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) skaičiaus dinamiką (konsultacijų
skaičius, pacientų skaičius);
antrinio lygio ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ suteiktų kardiologo konsultacijų (kai
teikiama telekardiologijos paslauga) skaičiaus dinamiką (konsultacijų skaičius, pacientų skaičius).

Stacionarines ASPP teikiančiose ASPĮ aktualu analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų rezultato kokybės
rodiklį – hospitalinį mirštamumą nuo ŠKL (pagal konkrečias ligų grupes, vadovaujantis TLK-10-AM ligų ir
sveikatos sutrikimų klasifikacija) ir kai kuriuos kitus rodiklius, atitinkančius nacionalinėse programose
nustatytus vertinimo kriterijus, pavyzdžiui:




Hospitalizacijos dėl ŠKL skaičiaus 1000 gyventojų sumažėjimas (1 priemonė, rezultato kokybės
rodiklis; strateginio konteksto rodiklis) (planuota, kad skaičius sumažės 10 proc.);
Vidutinės gulėjimo ligoninėje dėl ŠKL trukmės sumažėjimas (1 priemonė; rezultato kokybės rodiklis;
strateginio konteksto rodiklis) (planuotas sumažėjimas vidutiniškai 1 para);
Darbo dienų praradimų dėl ŠKL sumažėjimas (1 priemonė, rezultato kokybės rodiklis; strateginio
konteksto rodiklis).

Konkretesni pasiūlymai dėl 1 priemonės įgyvendinimo stebėsenai siūlomų papildomų ir antrinių rodiklių
pateikiami rodiklių apskaičiavimo metodikoje (19 lentelė).

4.2.2 Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų mažinimo srityje
Traumatologijos srityje (2 ir 3 priemonės) sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliai
analizuojami atsižvelgiant į šiuos etapus:




Ikihospitalinis etapas (GMP paslaugos);
Hospitalinis etapas (priėmimo ir skubios pagalbos skyrių paslaugos);
Pohospitalinis etapas (strateginio konteksto rodikliai, atspindintys sveikatos priežiūros paslaugų
rezultato kokybę – ligonio būklę užbaigus gydymą ir reabilitaciją).

Ikihospitaliniame etape svarbūs struktūriniai paslaugų kokybės rodikliai, susiję su GMP paslaugas teikiančių
ASPĮ apsirūpinimu reikalinga įranga (pavyzdžiui, GMP automobilių, kuriuose įdiegta su BPC suderinta techninė
ir programinė įranga, skaičius), ir proceso kokybės rodikliai, susiję su GMP paslaugų teikimo operatyvumu
(pavyzdžiui, laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios).
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Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913.
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Hospitaliniame etape geresnę sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir didesnį prieinamumą atspindėtų tokie
rodikliai kaip buvimo priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje sutrumpėjimas (nuo atvykimo iki išvykimo į
reanimaciją, operacinę, namo), nesėkmingų gaivinimų skaičiaus sumažėjimas, diagnostinių testų atlikimo
laikas, hospitalinių infekcijų skaičiaus sumažėjimas.
Pohospitaliniame etape aktualiausi rezultato kokybės rodikliai, kurie atspindi paciento būklę išrašymo iš
gydymo įstaigos momentu (pavyzdžiui, pacientas išrašytas gyvas ar mirė ligoninėje, paciento neįgalumas
laikinas ar visam gyvenimui ir pan.). Pohospitaliniame etape aktualūs mirtingumo, neįgalumo sumažėjimo
rodikliai, kurie tinkami kaip strateginio konteksto rodikliai, pavyzdžiui, Sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programoje numatytas rodiklis „Mirštamumo nuo
traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių Lietuvoje sumažėjimas“.
Aktualus proceso kokybės rodiklis traumatologijos srityje – pagalbos suteikimas ankstyvuoju potrauminiu
laikotarpiu (per „auksinę valandą“), tačiau Lietuvoje nėra galimybės stebėti šį rodiklį (rodiklis gali būti
apskaičiuotas tik atliekant specialius tyrimus).
Konkretesni pasiūlymai dėl 2 ir 3 priemonės įgyvendinimo stebėsenai siūlomų papildomų ir antrinių rodiklių
pateikiami rodiklių apskaičiavimo metodikoje (19 lentelė).

4.2.3 Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo srityje
Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo srityje (4 priemonė) taip pat aktualūs diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės rodikliai. Atsižvelgiant į tai, kad paramą gavusios SPĮ perka labai skirtingą įrangą, o
dauguma onkologijos rodiklių priklauso ne tik nuo diagnostikos ir gydymo įrangos, bet ir nuo kitų veiksnių
(medikų kvalifikacijos, vėžio prevencijos efektyvumo, sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo ir pan.),
nustatyti vieningus paslaugų kokybės rodiklius sudėtinga.
Paslaugų kokybės rodikliai priklauso nuo SPĮ perkamos įrangos, pavyzdžiui, įsigijus naujus laparoskopus,
galėtų trumpėti ligonių gulėjimo stacionare laikas, nes laparoskopinė operacija yra mažiau traumuojanti;
įsigijus mamografus, galėtų pagerėti ankstyva krūties vėžio diagnostika tam tikrame regione, tačiau šis
rodiklis priklauso ir nuo kitų veiksnių (visuomenės švietimo, šeimos gydytojų aktyvumo raginant pacientes
dalyvauti prevencinėse programose ir pan.). Vertinant paslaugų kokybę aktualus rezultato kokybės rodiklis yra
ankstyvose stadijose (I, II) diagnozuoto vėžio atvejų skaičius (dalis bendroje diagnozių struktūroje). Šis rodiklis
numatytas Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų
programoje.
Vertinant paslaugų prieinamumą onkologijos srityje aktualu analizuoti šiuos rodiklius:






Naujų diagnostinių ir gydymo paslaugų atsiradimas ir šių paslaugų skaičiaus dinamika ASPĮ ir
nacionaliniu lygiu (mažėjantis ligonių siuntimas gydytis į užsienį ar į aukštesnio lygio paslaugas
teikiančias ASPĮ atspindėtų paslaugų prieinamumo ir kokybės Lietuvoje ar žemesnio lygio paslaugas
teikiančiose ASPĮ pagerėjimą);
Paslaugų, suteiktų naujos kartos diagnostine ir gydymo aparatūra, skaičius (tokios paslaugos
laikytinos kokybiškesnėmis, nes, pavyzdžiui, naujos kartos radiologiniams tyrimams naudojama
įranga mažina tiek pacientų, tiek darbuotojų apšvitą, galima anksčiau diagnozuoti ligą, o naudojant
naujausią chirurginę techniką sutrumpinti pacientų hospitalizavimą, sumažinti audinių ir organų
traumavimą, komplikacijų tikimybę);
Anksčiau teiktų diagnostikos ir gydymo paslaugų skaičiaus dinamika (atvejų skaičius, pacientų
skaičius) – suteikiant paslaugą didesniam pacientų skaičiui, plečiant paslaugos teikimo vietų skaičių
didėja paslaugų prieinamumas.

Konkretesni pasiūlymai dėl 4 priemonės įgyvendinimo stebėsenai siūlomų papildomų ir antrinių rodiklių
pateikiami rodiklių apskaičiavimo metodikoje (19 lentelė).
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4.2.4 Sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimo srityje
Sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimo tikslai keliami šioms į vertinimo objektą
patenkančioms SAM administruojamos SSVP priemonėms: 5, 6, 8, 9 priemonės (psichikos sveikatos priežiūros
paslaugos) ir 10, 12 priemonės (antrinio lygio ambulatorinės ir ambulatorinės reabilitacijos, dienos
stacionaro, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugos).
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų srityje (5, 6, 8, 9 priemonės) aktualiausi paslaugų prieinamumo
rodikliai, atspindintys naujų sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę ir jų teikimo apimtį naujai steigiamose
paslaugų teikimo vietose (diferencijuotuose kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centruose,
psichikos dienos centruose, krizių intervencijos centruose), kadangi šioje investicijų kryptyje didžioji dalis
investicijų yra nukreipta į sąlygų naujų paslaugų teikimui sudarymą. Produkto rodikliais (struktūriniai paslaugų
kokybės rodikliai) galėtų būti įsteigtų (išplėtotų) naujų paslaugų teikimo vietų skaičius (5, 8, 9 priemonės),
įsteigtų dienos stacionaro lovų skaičius (8 priemonė), lovų skaičius palatose iki ir po modernizavimo (6
priemonė).
Kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimui skirtų priemonių (10, 12 priemonės)
įgyvendinimo stebėsenai taip pat aktualūs paslaugų apimties rodikliai, tačiau juos aktualiau analizuoti
nacionaliniu lygiu, siekiant įvertinti paslaugų struktūros pokyčius, pavyzdžiui:




Suteiktų antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų skaičiaus pokytis
(planuota, kad 2013 m. paslaugų kiekis išaugs 2 proc.);
Suteiktų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skaičiaus pokytis (planuota, kad 2013 m. paslaugų
kiekis išaugs 2 proc.);
Suteiktų dienos chirurgijos paslaugų skaičiaus pokytis (planuota, kad paramą gavusiose SPĮ dienos
chirurgijos paslaugų apimtis padidės).

Paliatyviosios pagalbos srityje aktualus struktūrinis kokybės rodiklis – įsteigtų paliatyviosios pagalbos lovų
skaičius, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų srityje – įsteigtų slaugos ir palaikomojo gydymo lovų
skaičius. Kiti 10 ir 12 priemonės įgyvendinimo stebėsenai aktualūs rodikliai nurodyti rodiklių apskaičiavimo
metodikoje (19 lentelė).
Siūlomų papildomų ir antrinių rodiklių apskaičiavimo metodika pagal SAM administruojamas SSVP priemones
pateikiama lentelėje (19 lentelė).
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Pacientų, kuriems pagerėjo detalaus kardiologinio ištyrimo
prieinamumas, skaičius. Detalaus kardiologinio ištyrinimo
prieinamumą didinančiomis paslaugomis SAM
administruojamų SSVP priemonių kontekste laikytinos
paslaugos, kurių teikimui reikalinga įranga įsigyjama ar
atnaujinama projektų įgyvendinimo metu, pavyzdžiui:
 kardiologo konsultacija (kai atliekama širdies echoskopija
ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis
elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter
kompiuterinė analizė) – II, III lygio ASPĮ;
 kardiologo konsultacija (kai teikiama telekardiologijos
paslauga) – II lygio ASPĮ;
 kardiologinė diagnostinė intervencinė radiologija,
kardiologinė gydomoji intervencinė radiologija,
elektrofiziologinė diagnostinė intervencinė radiologija,
elektrofiziologinė gydomoji intervencinė radiologija – III
lygio ASPĮ (stacionarinės paslaugos).
Detalaus kardiologinio ištyrimo prieinamumą gerinančių ASPP
skaičius, jo dinamika (lyginant situaciją įgyvendinus projektą su
situacija iki projekto įgyvendinimo) (ASPĮ, regiono, nacionaliniu
mastu). Ypač aktualu vertinti suteiktų paslaugų „kardiologo
konsultacija (kai teikiama telekardiologijos paslauga)“ (kodas
3127) skaičių, nes tai nauja paslauga, kurios teikimui sąlygos
sukurtos naudojant ES struktūrinę paramą.
Hospitalizacijų dėl ŠKL skaičius 1000 gyventojų (Sergamumo ir
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 20072013 metų programoje planuota, kad skaičius sumažės 10
proc.).

1 priemonė,
antrinis

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)

Rezultato (paslaugų
prieinamumo rodiklis)

Stebėsena (ASPĮ lygiu) ir vertinimas (paramą gavusio regiono,
nacionaliniu lygiu): SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą ASPĮ lygiu renka ir ataskaitose po projekto
užbaigimo teikia paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas
paslaugas. Duomenys apie rodiklio pasiekimą paramą gavusio
regiono lygiu lyginant juos su nacionalinio lygio rodikliais gali
būti surinkti SAM iniciatyva specialių vertinimų metu.
Vertinimas (aktualūs Lietuvos sveikatos statistikos,
informacinės sistemos SVEIDRA duomenys).

Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

Rodiklio tipas SAM
administruojamų
SSVP priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje
Rezultato (proceso
kokybės rodiklis)

Rodiklio apskaičiavimo būdas, atsakingi institucija ar įstaiga
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Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 metų programoje numatyta, kad bus padidintas sveikatos priežiūros paslaugų skaičius (įdiegtos
naujos ŠKL diagnostikos ir gydymo metodikos).
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1 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
programų

1 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
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programų
rodikliais)

Siūlomas rodiklis, matavimo vienetas

Priemonė, rodiklio
tipas (antrinis,
papildomas)

19 lentelė. Siūlomų papildomų ir antrinių rodiklių apskaičiavimo metodika
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Vertinimas (aktualūs aktualūs Lietuvos sveikatos statistikos,
informacinės sistemos SVEIDRA duomenys, gali būti reikalingi
Valstybinio socialinio draudimo statistiniai duomenys).

Šis rodiklis aktualus vertinant paslaugų teikimo operatyvumą,
pagalbos teikimo organizavimą. Rodikliui apskaičiuoti turėtų
būti atliekami specialūs tyrimai, skaičiuojant rodiklį gali būti
naudojami formų Nr. 110/a, 114/a, 114-1/a, 115/a duomenys.
Duomenų patikimumui įvertinti aktualu pasitelkti papildomus
tyrimo metodus (interviu, apklausa). Tyrimą aktualu atlikti bent
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2 kartus per visą paramos teikimo laikotarpį, kad būtų galima
įvertinti rodiklio pokytį. Tyrimų metu taip pat aktualu analizuoti,
kokie veiksniai labiausiai įtakoja šį rodiklį ir kiek šie veiksniai
priklauso nuo investicijų pagal 2 ir 3 priemones.
Šis rodiklis aktualus vertinant GMP paslaugų teikimo
operatyvumą, pagalbos teikimo organizavimą. Rodikliui
apskaičiuoti turėtų būti atliekami specialūs tyrimai, skaičiuojant
rodiklį gali būti naudojami formos Nr. 110/a duomenys.
Duomenų patikimumui įvertinti aktualu pasitelkti papildomus
tyrimo metodus (interviu, apklausa). Tyrimą aktualu atlikti bent

Darbo dienų praradimas dėl ŠKL (Sergamumo ir mirtingumo
nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 metų
programoje planuotas sumažėjimas).

Pacientų, kuriems traumos atveju paslauga suteikta per
„auksinę valandą“, skaičius.

Atvejų skaičius (dalis proc. nuo bendro iškvietimų skaičiaus), kai
GMP paslauga pradėta teikti neviršijant sveikatos apsaugos
ministro 2007-11-06 įsakyme Nr. V-895 (23 punktas)
nustatyto laiko nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios
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pagalbos teikimo pradžios

Vertinimas (aktualūs Lietuvos sveikatos statistikos,
informacinės sistemos SVEIDRA duomenys).

Rodiklio apskaičiavimo būdas, atsakingi institucija ar įstaiga

Vidutinė gulėjimo ligoninėje dėl ŠKL trukmė, dienomis
(Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo 2007-2013 metų programoje planuotas
sumažėjimas vidutiniškai 1 para).

Siūlomas rodiklis, matavimo vienetas

Rezultato (proceso
kokybės rodiklis)

Rezultato (proceso
kokybės rodiklis)

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)

Rodiklio tipas SAM
administruojamų
SSVP priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje
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Čia ir kitur: arba 1 kartą laikotarpio pabaigoje, tačiau tokiu atveju turi būti apskaičiuota tiek pradin÷ (iki paramos teikimo pradžios), tiek faktin÷ rodiklio reikšm÷s.
Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas (laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus
pas pacientą). Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei gr÷smingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10–15 min.,
kaime iki 20–25 min., kitais atvejais – mieste iki 30 min., kaime iki 45 min. (sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakymas Nr. V-895, 23 punktas).

65

3 priemonė,
papildomas

rodikliais)
1 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
programų
rodikliais)
1 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
programų
rodikliais)
2, 3 priemonė,
papildomas,
antrinis

Priemonė, rodiklio
tipas (antrinis,
papildomas)
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Stebėsena: paramą gavusių ASPĮ duomenys; duomenys
pateikiami galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje.
Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio

Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
įrangą tokių paslaugų teikimui įsigijusios ASPĮ.
Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

Naujų ASPP (pavyzdžiui, pozitronų emisijos tomografija)
skaičius (atvejų skaičius, pacientų skaičius).

Diferencijuotuose kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai
centruose teikiamų paslaugų įvairovė (teikiamų paslaugų
skaičius) ir kiekvienos paslaugos teikimo apimtis (suteiktų
paslaugų skaičius)
Lovų skaičius palatose iki ir po modernizavimo (ASPĮ lygio
rodiklis)
Pacientų, kuriems suteikta dienos stacionaro paslauga, skaičius

Nors rodiklis gali būti apskaičiuotas atliekant stebėseną,
siūloma šį rodiklį skaičiuoti specialių tyrimų metu.

Pacientų, kuriems onkologinė liga diagnozuota ankstyvoje
stadijoje (in situ, I, II), skaičius (dalis proc. nuo visų pacientų)
(Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo 2007-2013 metų programoje planuota, kad
ankstyvose stadijose nustatytų onkologinių ligų dalis bendrame
diagnozių skaičiuje padidės).

Produkto (struktūrinis
kokybės rodiklis)
Rezultato rodiklis

Rezultato (paslaugų
prieinamumui vertinti)

Rezultato (paslaugų
prieinamumo rodiklis)

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)

Strateginio konteksto
rodiklis (rezultato
kokybės rodiklis;);

Produkto (struktūrinis
kokybės rodiklis)

Rodiklio tipas SAM
administruojamų
SSVP priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje
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Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 20062008 metų programoje numatyta, kad visi nauji GMP automobiliai bus aprūpinti nurodyta įranga.
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6 priemonė,
papildomas
8 priemonė,

5 priemonė,
papildomas

Vertinimas (aktualūs aktualūs Lietuvos sveikatos statistikos
duomenys).

GMP automobilių, kuriuose įdiegta su BPC suderinta techninė ir
programinė įranga, skaičius (dalis).

3 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
67
programų
rodikliais)
2, 3 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
programų
rodikliais)
4 priemonė,
papildomas,
antrinis (susijęs su
nacionalinių
programų
vertinimo
kriterijais)
4 priemonė,
papildomas

2 kartus per visą paramos teikimo laikotarpį, kad būtų galima
įvertinti rodiklio pokytį.
Stebėsena, duomenis rodikliui apskaičiuoti renka paramą
gavusios ASPĮ, duomenys pateikiami galutinėje projekto
įgyvendinimo ataskaitoje.

Rodiklio apskaičiavimo būdas, atsakingi institucija ar įstaiga

Mirštamumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių
Lietuvoje sumažėjimas.

Siūlomas rodiklis, matavimo vienetas

Priemonė, rodiklio
tipas (antrinis,
papildomas)

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

Stebėsena: paramą gavusių ASPĮ duomenys; duomenys
pateikiami galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje.

Įsteigtų paliatyviosios pagalbos lovų skaičius

Lietuvos sveikatos statistikos duomenys, SVEIDRA duomenys.

Stebėsena: paramą gavusių ASPĮ duomenys; duomenys
pateikiami galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje.

Suteiktų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios
pagalbos paslaugų skaičius.

Įsteigtų (išplėtotų) naujų paslaugų teikimo vietų skaičius
(aktualu skaičiuoti, kai viena ASPĮ gauna paramą pagal keletą
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros
optimizavimui skirtų priemonių)
Sergančiųjų psichikos ligomis rehospitalizacija (lovadienių
skaičius, pacientų skaičius)

pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios dienos stacionaro
paslaugas.
Vertinimas. Šį rodiklį aktualu vertinti nacionaliniu lygiu, siekiant
nustatyti, ar kuriama dienos stacionaro paslaugų infrastruktūra
turi įtakos paslaugų struktūros pokyčiams nacionaliniu lygiu.
Tyrimų metu galima analizuoti paslaugų tekimą atsižvelgiant į
psichikos sveikatos sutrikimų pobūdį (pagal TKL kodus).
Stebėsena: paramą gavusių ASPĮ duomenys; duomenys
pateikiami galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje.
Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

Rodiklio apskaičiavimo būdas, atsakingi institucija ar įstaiga

Produkto (struktūrinis
kokybės rodiklis)

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)
Rezultato rodiklis
paslaugų
prieinamumui vertinti

Produkto (struktūrinis
kokybės rodiklis)

Produkto (struktūrinis
kokybės rodiklis)
Rezultato rodiklis
paslaugų
prieinamumui vertinti

Rezultato (proceso
kokybės rodiklis)

Rodiklio tipas SAM
administruojamų
SSVP priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje
paslaugų
prieinamumui vertinti
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Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programoje numatyta, kad 2013 m. paslaugų kiekis išaugs 2 proc., tačiau n÷ra
apibr÷žta, apie kokias konkrečiai paslaugas (slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos ar visas kartu) kalbama.
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5, 6, 8, 9
priemonės,
papildomas
10 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
68
programų
rodikliais)
10 priemonė,
papildomas (susijęs

Įsteigtų dienos stacionaro vietų skaičius

8 priemonė,
papildomas
9 priemonė,
papildomas
(paslaugų skaičius),
antrinis (pacientų
skaičius)
5, 9 priemonės,
papildomas

Krizių intervencijos centruose suteiktų paslaugų skaičius,
atskirai stacionaro, dienos stacionaro (paslaugų skaičius,
pacientų skaičius)

Dienos stacionaro ir stacionaro paslaugų skaičiaus santykis
(atvejų skaičius, pacientų skaičius)

Siūlomas rodiklis, matavimo vienetas

8 priemonė,
papildomas

antrinis

Priemonė, rodiklio
tipas (antrinis,
papildomas)

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio
pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

Stebėsena: SVEIDRA duomenys. Duomenis apie rodiklio

Suteiktų dienos chirurgijos paslaugų skaičius (atskirai pagal I-

Rezultato rodiklis

Rezultato rodiklis
paslaugų
prieinamumui vertinti

Rezultato rodiklis
paslaugų
prieinamumui vertinti

Stebėsena: SVEIDRA duomenys, ASPĮ duomenys (apie naujas
procedūras). Duomenis apie rodiklio pasiekimą renka ir
ataskaitose po projekto užbaigimo teikia paramą gavusios
ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

Suteiktų laparoskopinių dienos chirurgijos paslaugų skaičius;
pacientų, kuriems atlikta laparoskopija, skaičius (ASPĮ lygio
rodiklis, taikomas ASPĮ, kurios paramos lėšomis įsigyja
laparoskopus)

Rezultato rodiklis
paslaugų
prieinamumui vertinti

Šį rodiklį įmanoma apskaičiuoti vykdant stebėseną (duomenis
rinktų paramą gavusios ASPĮ), tačiau galima atlikti specialius
tyrimus.

Slaugos ir palaikomo gydymo paslaugų rodikliai (paslaugų
skaičiaus ir unikalių pacientų skaičiaus santykis ASPĮ lygiu;
išplėtojus slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimui
reikalingą infrastruktūrą tiek ASPĮ, tiek nacionaliniu lygiu turėtų
didėti aptarnautų pacientų skaičius).
72
Suteiktų antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės
reabilitacijos paslaugų skaičius; naujų ambulatorinės
reabilitacijos procedūrų, kurios atsirado įgyvendinus ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuotą projektą, skaičius.

Produkto (struktūrinis
kokybės rodiklis)

Rodiklio tipas SAM
administruojamų
SSVP priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje

Stebėsena: paramą gavusių ASPĮ duomenys; duomenys
pateikiami galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje.

Rodiklio apskaičiavimo būdas, atsakingi institucija ar įstaiga

Įsteigtų slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius

Siūlomas rodiklis, matavimo vienetas
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Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa.
Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa.
71
Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programoje numatyta, kad 2013 m. antrinio lygio ambulatorinių ir
ambulatorin÷s reabilitacijos paslaugų kiekis išaugs 2 proc., taip pat numatytas vertinimo kriterijus „ambulatorin÷s reabilitacijos paslaugų apimties padid÷jimas“.
72
Taikant rodiklį projektų įgyvendinimo steb÷senai aktualu skaičiuoti tik tas paslaugas, kurių teikimui naudojama ES struktūrin÷s paramos l÷šomis atnaujinta infrastruktūra (visų
pirma, įsigyta įranga).
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10 priemonė
papildomas (susijęs
su nacionalinių
71
programų
rodikliais)
10, 12 priemonė,
papildomas
(paslaugų skaičius),
antrinis (pacientų
skaičius)
10, 12 priemonė,

su nacionalinių
69
programų
rodikliais)
10 priemonė,
papildomas (susijęs
su nacionalinių
70
programų
rodikliais)
10 priemonė,
papildomas

Priemonė, rodiklio
tipas (antrinis,
papildomas)

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)

Strateginio konteksto
(rezultato kokybės
rodiklis)

Rodiklio tipas SAM
administruojamų
SSVP priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos sistemoje
paslaugų
prieinamumui,
ekonomiškumui
vertinti
Rezultato (proceso
kokybės rodiklis)
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Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programoje numatyta, kad paramą gavusiose SPĮ dienos chirurgijos paslaugų
apimtis padid÷s (kartu planuojama, kad 2013 m. stacionarinių paslaugų skaičius nepasikeis).
74
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 patvirtintas dokumentas „Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai,
sąrašas, bazin÷s kainos ir apmok÷jimo tvarkos aprašas“ numato, kad teikiant dienos chirurgijos paslaugas paciento priežiūra užtikrinama iki 24 val., o prireikus paciento priežiūra
gali būti pratęsiama iki 48 valandų.
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Šaltinis: sudaryta ESTEP.

Pacientų pasitenkinimas teikiamomis sveikatos priežiūros
paslaugomis

Visos priemonės,
papildomas

Šis rodiklis aktualus vertinant dienos chirurgijos paslaugų
kokybę. Rodikliui apskaičiuoti turėtų būti atliekami specialūs
tyrimai arba naudojami SVEIDRA duomenys, kuriuos rinktų ir
teiktų paramą gavusios ASPĮ.
Informacija apie skundų skaičių gali būti renkama ASPĮ lygiu,
tačiau aktualiau įvertinti skundų pobūdį, todėl reikalingi
specialūs tyrimai (gali būti derinami su pacientų pasitenkinimo
ASPP vertinimais).
Tyrimas. Nepriklausomas pacientų pasitenkinimo ASPP
vertinimas turėtų būti atliekamas reguliariai (pavyzdžiui,
kasmet) pagal vieningą SAM parengtą metodiką.

Pacientų, kuriems po dienos chirurgijos paslaugos neprireikė
74
priežiūros pratęsimo virš 24 val. , skaičius

Skundų skaičius, pobūdis vnt.

pasiekimą renka ir ataskaitose po projekto užbaigimo teikia
paramą gavusios ASPĮ, teikiančios atitinkamas paslaugas.

VI apmokėjimo grupes)

papildomas (susijęs
su nacionalinių
73
programų
rodikliais)
10, 12 priemonė,
papildomas,
antrinis

Visos priemonės,
papildomas

Rodiklio apskaičiavimo būdas, atsakingi institucija ar įstaiga

Siūlomas rodiklis, matavimo vienetas

Priemonė, rodiklio
tipas (antrinis,
papildomas)

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

IŠVADOS
SAM administruoja dvylika SSVP priemonių, kurios turi prisidėti prie SSVP uždavinio „teikti kokybiškas ir
prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ įgyvendinimo. Kiekvienai priemonei nustatyti stebėsenos rodikliai
(produkto ir rezultato), pagal kuriuos vertinama priemonės įgyvendinimo pažanga ir indėlis siekiant SSVP
tikslų. Projektai, finansuojami pagal SAM administruojamas SSVP priemones, turi prisidėti prie šių priemonių
rodiklių pasiekimo ir nacionalinių programų75 įgyvendinimo.
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo
vertinimas atliktas siekiant tobulinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimą, įvertinant
duomenų, skirtų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, rinkimo metodikos tinkamumą ir
efektyvumą.
Atliekant vertinimą vadovautasi tinkamumo, suderinamumo ir efektyvumo vertinimo kriterijais. Vertinti tiek
pavieniai SAM administruojamų SSVP priemonių rodikliai, tiek SAM administruojamų SSVP priemonių
stebėsenos rodiklių sistema.
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo samprata
Kadangi ES struktūrinė parama pagal SAM administruojamas SSVP priemones teikiama siekiant įgyvendinti
SSVP uždavinį „teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, o paramos teikimą
reglamentuojančiuose dokumentuose nėra apibrėžta, kokios sveikatos priežiūros paslaugos laikytinos
kokybiškomis ir prieinamomis, siekiant nustatyti paslaugų kokybės ir prieinamumo stebėsenai aktualius
rodiklius, svarbu apibrėžti paslaugų kokybės ir prieinamumo sampratą.
Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos paprastai apibrėžiamos kaip rezultatyvios, saugios ir orientuotos į
pacientą. Tokią paslaugų kokybės sampratą patvirtina ir SAM administruojamų SSVP priemonių projektų
vykdytojai, kurie kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas visų pirma apibrėžia kaip pacientų poreikius
atitinkančias ir pacientų palankiai vertinamas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat saugias, nesukeliančias
žalos paciento sveikatai. Užsienio šalyse nustatant paslaugų kokybės rodiklius svarbus vaidmuo tenka medikų
profesinėms organizacijoms, vienijančioms tam tikros srities specialistus. Paslaugų kokybei vertinti taikomi
struktūriniai, proceso ir rezultato kokybės rodikliai. Struktūriniai kokybės rodikliai atspindi SPĮ pasirengimą
teikti tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas, SPĮ apsirūpinimą reikalinga įranga, kvalifikuotu personalu ir
pan. Proceso kokybės rodikliai apibūdina sveikatos priežiūros procesą (tam tikrų diagnostinių ir gydymo
procedūrų atlikimo dažnumą, trukmę ir pan.). Rezultato kokybės rodikliai atspindi paciento sveikatos ir jo
pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis pokyčius, kuriuos sąlygoja pacientui suteiktos sveikatos
priežiūros paslaugos. SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemoje
struktūriniai kokybės rodikliai atitiktų produkto rodiklius, proceso kokybės rodikliai – rezultato rodiklius, o
rezultato kokybės rodikliai – strateginio konteksto rodiklius, kadangi šie rodikliai priklauso ne tik nuo SAM
administruojamų SSVP priemonių ir pagal jas finansuojamų projektų, bet ir nuo įvairių išorinių veiksnių.
Paslaugų prieinamumas paprastai siejamas su tam tikrais laiko, fiziniais (paslaugų pasiūla, atstumas iki
paslaugų teikimo vietos) ir ekonominiais (išlaidos kelionei iki paslaugos teikimo vietos, paslaugai apmokėti)
veiksniais, kurie gali lemti individų galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis.

75

Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa,
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programa, Greitosios medicinos
pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros
automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų programa.
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
Tinkamumas ir suderinamumas
Tinkami stebėsenos rodikliai turi tenkinti tam tikrus rodiklių kokybės kriterijus. SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių tinkamumas vertintas pagal rodiklio specifiškumo, aktualumo,
naudingumo, patikimumo ir išmatuojamumo kriterijus.
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai yra nepakankamai specifiški: jie
neatspindi intervencijos tikslų atskirose investicijų kryptyse ir priemonėse (pavyzdžiui, ŠKL ar onkologinių ligų
diagnostikos ir gydymo pagerėjimo, pasikeitusios sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir pan.), neparodo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčių tiek SPĮ, tiek nacionaliniu lygiu. Nors rezultato
rodiklio apibrėžimas („pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas,
skaičius“) indikuoja, kad skaičiuojant pacientus turėtų būti atsižvelgiama į pacientui suteiktos paslaugos
savybes, tačiau praktiškai apskaičiuojant rezultato rodiklį skaičiuojami visi tam tikros įstaigos pacientai,
kuriems paslauga buvo suteikta naudojant ES struktūrinės paramos lėšomis atnaujintą sveikatos priežiūros
įstaigos infrastruktūrą (patalpas, diagnostikos ir gydymo įrangą). Siekiant užtikrinti didesnį rezultato rodiklio
specifiškumą kiekvienoje priemonėje turėtų būti aiškiai apibrėžta, kokia paslauga bus laikoma geresnės
kokybės paslauga (pavyzdžiui, gydytojo konsultacija, kurios metu atliekama tam tikra diagnostinė procedūra)
ir kas bus laikoma paslaugos prieinamumo pagerėjimu (pavyzdžiui, didesnis aptarnautų pacientų skaičius,
didesnis suteiktų paslaugų skaičius, įvairovė, naujų paslaugų atsiradimas, jų teikimo apimtis ir pan.).
Svarbus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektas yra pacientų pasitenkinimas sveikatos
priežiūros paslaugomis, tačiau SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo rodiklių sistemoje nėra
rodiklių, kurie atspindėtų pacientų pasitenkinimą teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (pavyzdžiui,
skundų skaičius ir jų pobūdis, pacientų apklausų duomenys ir pan.).
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi rodikliai nėra aktualūs ir naudingi
sprendimų priėmėjams, kadangi jie nesuteikia aktualios informacijos apie SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo pažangą ir tiesioginių ES struktūrinės paramos investicijų į sveikatos sektorių
rezultatus ir poveikį. Be to, taikomi stebėsenos rodikliai nėra pakankamai jautrūs (intervencija nedaro
reikšmingo poveikio šių rodiklių, ypač rezultato rodiklio, pokyčiams). Tam, kad rodikliai būtų aktualūs ir
naudingi priimant sprendimus dėl SAM administruojamų SSVP priemonių ir projektų valdymo, jie turi suteikti
ES struktūrinę paramą administruojančioms ir investicijų prioritetus nustatančioms institucijoms (visų pirma
SAM) informacijos apie projektų ir priemonių įgyvendinimo pažangą, rezultatus ir poveikį: sveikatos priežiūros
proceso pagerėjimą (pavyzdžiui, ankstyvesnė ligų diagnostika, operatyvesnis greitosios medicinos pagalbos
teikimas ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų struktūros pokyčius (pavyzdžiui, išaugusi ekonomiškesnių
paslaugų, tokių kaip dienos chirurgija, dienos stacionaras, apimtis ar naujų paslaugų, kurių teikimui reikalinga
infrastruktūra sukurta ES struktūrinės paramos lėšomis, apimtis ir pan.).
Taikomi stebėsenos rodikliai nesudaro galimybių analizuoti projektų, finansuojamų pagal SAM
administruojamas SSVP priemones, įgyvendinimo pažangą jų įgyvendinimo metu (produkto rodikliai
pasiekiami tik įgyvendinus projektą, o informacija apie rezultato rodiklio pasiekimą CPVA pradedama teikti tik
ataskaitose po projekto užbaigimo). Priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi produkto rodikliai
(„Įgyvendintų projektų skaičius“ ir „Paramą gavusių SPĮ skaičius“) aktualiausi Europos Komisijai kaip
pagrindiniai rodikliai (angl. core indicators), kurie gali būti naudojami skirtingų priemonių ar programų
palyginimui. Šiuo požiūriu tokius rodiklius aktualu išlaikyti 2014–2020 m. laikotarpiu, jei ir toliau būtų
numatytos investicijos į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Nustatytas rezultato rodiklis galėtų būti
naudojamas kaip tam tikras konteksto rodiklis, parodantis, kokia Lietuvos gyventojų dalis pasinaudojo ES
struktūrinės paramos lėšomis atnaujinta sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, tačiau dėl šio rodiklio
apskaičiavimo sunkumų kyla pagrįstų abejonių dėl galimybių tiksliai suskaičiuoti (unikalių) pacientų skaičių.
Rodiklių patikimumo ir išmatuojamumo prasme palankiausiai vertintinas produkto rodiklis „Įgyvendintų
projektų skaičius“ – rodiklis yra vienareikšmiškas (projektas įgyvendintas arba ne), jo pasiekimo momentas –
aiškus (patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita). Produkto rodiklis „Paramą gavusių SPĮ skaičius“
nėra aiškiai apibrėžtas, kadangi rodiklio apskaičiavimo metodikoje nenurodyta, ar prioriteto lygiu
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skaičiuojamos unikalios SPĮ (t. y. ar įstaiga, gavusi paramą pagal keletą SAM administruojamų SSVP
priemonių ir įgyvendinusi daugiau nei vieną projektą, bus skaičiuojama kaip viena įstaiga), be to, neapibrėžta,
ar skaičiuojamos įstaigos – juridiniai asmenys (neaišku, kaip rodiklio apskaičiavimą ir jo pasiekimą paveiks
vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacija, kai kelios įstaigos jungiamos į vieną juridinį asmenį),
nėra aiškus duomenų šaltinis rodikliui apskaičiuoti (vykstant SPĮ reorganizacijai ir keičiantis įstaigų
pavadinimams ta pati SPĮ stebėsenos sistemoje gali egzistuoti skirtingais pavadinimais, be to, kai kuriuos
projektus vykdo ne sveikatos priežiūros įstaigos, o, pavyzdžiui, SAM ar savivaldybių administracijos).
Daugiausia abejonių patikimumo ir išmatuojamumo aspektu kelia rezultato rodiklis „Pacientai, kuriems
pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“, kadangi nėra vieno patikimo duomenų
šaltinio rezultato rodikliui apskaičiuoti:








užbaigtų projektų vykdytojai, teikdami ataskaitas po projekto užbaigimo, dažniausiai nurodo, kad
rodikliui apskaičiuoti naudojo informacinės sistemos SVEIDRA duomenis, tačiau šioje sistemoje
kaupiami duomenys apie suteiktas paslaugas, o ne apie aptarnautus pacientus: jei pacientui
suteikiamos kelios paslaugos arba viena paslauga kelis kartus per metus, jis apskaitomas kelis
kartus, todėl projektų vykdytojai turi eliminuoti pasikartojančius pacientus;
informacinės sistemos SVEIDRA duomenys neparodo visų suteiktų paslaugų, kadangi joje
apskaitomos tik tos paslaugos, kurios apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, o už kai kurias paslaugas
sumoka pacientai, siekdami greičiau gauti jiems reikalingą paslaugą. Taigi, informacinės sistemos
SVEIDRA duomenys nesuteikia informacijos apie tikrąjį sveikatos priežiūros paslaugų mastą ir ES
struktūrinės paramos lėšomis atnaujintos SPĮ infrastruktūros naudojimo intensyvumą;
tais atvejais, kai įstaiga turi kelis tam tikros įrangos vienetus (pavyzdžiui, keletą rentgeno aparatų),
kurių tik vienas įsigytas ES struktūrinės paramos lėšomis, turi būti skaičiuojami tik ES struktūrinės
paramos lėšomis įsigytu įrangos vienetu aptarnauti pacientai. Šiuo atveju rodiklio apskaičiavimo
metodiką gali patvirtinti pati SPĮ, o SAM rekomenduoja aptarnautų unikalių pacientų skaičių dalinti į
tiek lygių dalių, kiek įrangos vienetų turi konkreti SPĮ ir taip suskaičiuoti rezultato rodikliui nustatyti
aktualų aptarnautų pacientų skaičių;
dėl kitokios GMP paslaugų apmokėjimo tvarkos (mokama už GMP brigados budėjimo valandas, GMP
brigados ir GMP dispečerinės tarnybos paslaugas, tenkančias vienam gyventojui, taip pat už pacienčių
transportavimą dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo bei pogimdyminio laikotarpio
patologijos) informacinėje sistemoje SVEIDRA kaupiami duomenys nesuteikia informacijos apie GMP
automobilio aptarnautus pacientus.

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo rodiklių sistemos tinkamumas vertintinas kaip
nepakankamas, kadangi trūksta rodiklių, kurie realiai atspindėtų priemonių intervencijos tikslus ir jų
įgyvendinimo rezultatus (trūkstant aktualių rodiklių priemonių įgyvendinimo stebėsena nėra neefektyvi), be to,
rodiklių sistema nėra pakankamai subalansuota:



trūksta specifiškesnių priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (šiuo metu visoms priemonėms
taikomi vienodi stebėsenos rodikliai);
trūksta kokybinių rodiklių, kurie atspindėtų pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis ir
kurie yra neatskiriama sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo dalis.

Toliau pateikiami atsakymai į vertinimo klausimus, susijusius su SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir suderinamumo vertinimu.
1.1. Ar nacionalinių programų (Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros
infrastruktūros optimizavimo programa, Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo 2007–2013 m. programa, Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos
priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko
atnaujinimo 2006–2008 metų programa) vertinimo kriterijai yra tinkami ir suderinti su ES struktūrinės
paramos investicijomis?
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SAM administruojamos SSVP priemonės įgyvendina tam tikras nacionalines programas, todėl turi būti
užtikrintas nacionalinių programų vertinimo kriterijų ir SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių suderinamumas, o SAM administruojamų priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistema
turi suteikti atsiskaitymui už nacionalinių programų įgyvendinimą aktualios informacijos. Tuo tikslu SSVP
priede aktualu numatyti nacionalinius rodiklius, kurie būtų susiję su nacionalinių programų vertinimo
kriterijais.
Nacionalinėse programose numatyti vertinimo kriterijai ir laukiami rezultatai (kiekybiniai tikslai), tačiau
matyti, kad šie vertinimo kriterijai ir laukiami rezultatai ne visuomet aiškiai apibrėžti, nuoseklūs ir suderinti:
kai kuriems vertinimo kriterijams nenustatyti kiekybiniai tikslai, kai kuriems rezultatams nenumatyti vertinimo
kriterijai, be to, daugumai vertinimo kriterijų nenurodyti pradinės situacijos rodikliai. Taigi, nacionalinėse
programose yra vertinimo kriterijų, kurie neatitinka pagrindinių rodiklių kokybės kriterijų (specifiškumas,
patikimumas, išmatuojamumas, aktualumas, naudingumas) ir nėra tinkami (plačiau žr. ataskaitos 3.3 dalį).
Vertinant SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodiklių ir nacionalinių programų vertinimo
kriterijų suderinamumą pažymėtina, kad nacionalinėse programose yra daugiau ir įvairesnių vertinimo
kriterijų, o SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomi tik du nacionalinių
programų vertinimo kriterijai („Paramą gavusios SPĮ“ ir „Pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros
paslaugų kokybė ir prieinamumas“). Taigi, SAM administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodikliai atitinka
nacionalinių programų vertinimo kriterijus, tačiau nesudaro prielaidų visapusiškai atsiskaityti už nacionalinių
programų vertinimo kriterijų įgyvendinimą, kadangi dauguma nacionalinių programų vertinimo kriterijų
neįtraukti į SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą. Atsižvelgiant į atskirų
rodiklių apskaičiavimo galimybes ir SAM administruojamų SSVP priemonių intervencijos tikslus, SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemoje aktualu numatyti kai kuriuos
nacionalinių programų vertinimo kriterijus, pavyzdžiui (plačiau žr. 19 lentelę):









Naujų sveikatos priežiūros paslaugų (pavyzdžiui, kardiologo konsultacija (kai teikiama
telekardiologijos paslauga), kodas 3127) skaičius (1 priemonė, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui vertinti);
GMP automobilių, kuriuose įdiegta su BPC suderinta techninė ir programinė įranga, skaičius (dalis) (3
priemonė, produkto rodiklis; struktūrinis kokybės rodiklis);
Suteiktų antrinio lygio ambulatorinių paslaugų skaičius (10, 12 priemonės, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui vertinti);
Suteiktų antrinio lygio ambulatorinės reabilitacijos paslaugų skaičius, įvairovė (10 priemonė, rezultato
rodiklis paslaugų prieinamumui vertinti);
Suteiktų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skaičius (10 priemonė, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui vertinti);
Suteiktų dienos chirurgijos paslaugų skaičius (10, 12 priemonės, rezultato rodiklis paslaugų
prieinamumui, ekonomiškumui vertinti);
Įsteigtų paliatyviosios pagalbos lovų skaičius (10 priemonė, produkto rodiklis; struktūrinis kokybės
rodiklis).

Šie su nacionalinių programų vertinimo kriterijais susiję rodikliai gali būti apskaičiuoti vykdant projektų
įgyvendinimo stebėseną, tačiau nacionalinėse programose yra kitų SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenai aktualių rodiklių, kurie galėtų būti analizuojami specialių teminių tyrimų ir vertinimų
metu (plačiau žr. rekomendacijų dalyje).
1.2. Ar SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato rodiklio apskaičiavimo metodika suderinta su
nacionalinių programų vertinimo kriterijais? Ar ji atskleidžia rezultato rodiklio esmę?
Rezultato rodiklio apskaičiavimo metodikoje nurodyta, kad skaičiuojami pacientai, kuriems „per paskutinius
kalendorinius metus buvo suteikta konkreti paslauga konkrečioje ES paramą gavusioje sveikatos priežiūros
įstaigoje, kurios visa pagal projektą numatyta atnaujinti infrastruktūra modernizuota“. Valstybės projektų
sąrašuose, kuriuos tvirtina sveikatos apsaugos ministras, nurodoma, kokiam pacientų skaičiui per metus
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pagerės paslaugų kokybė ir prieinamumas. Kitaip tariant, SAM administruojamų SSVP priemonių projektų
vykdytojai planuoja metinį pacientų skaičiaus rodiklį ir už jį atsiskaito. Nacionalinėse programose planuojami
ženkliai didesni pacientų skaičiaus rodikliai nei suminiai SSVP ar SSVP priedo pacientų skaičiaus rodikliai, be
to, nacionalinėse programose nenurodoma, ar planuojamas metinis pacientų skaičiaus rodiklis ir kaip šis
rodiklis turėtų būti skaičiuojamas. Darytina išvada, kad SAM administruojamų SSVP priemonių rezultato
rodiklio apskaičiavimo metodika nesuderinta su nacionalinių programų vertinimo kriterijais.
Rezultato rodiklio apskaičiavimo metodika tik iš dalies atskleidžia rezultato rodiklio esmę. Remiantis projektų
vykdytojams pateiktais išaiškinimais, turi būti skaičiuojami unikalūs pacientai: jei pacientui per metus
suteikiamos kelios paslaugos arba ta pati paslauga suteikiama keletą kartų, pasikartojantys pacientai turi
būti eliminuoti. Toks pacientų skaičiavimas, nesant vieno patikimo informacijos šaltinio, projektų vykdytojams
sukelia didelę papildomą administracinę naštą, kuri nėra proporcinga paties rodiklio naudai (rodiklis nėra
pakankamai specifiškas, aktualus ir naudingas sprendimų priėmėjams).
Remiantis rodiklio apskaičiavimo metodika ir jos išaiškinimais galima daryti išvadą, kad rodiklio apibrėžimas
neatspindi jo esmės: pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką skaičiuojami visi pacientai, kurie pasinaudoja ES
struktūrinės paramos lėšomis atnaujinta SPĮ infrastruktūra, nors rodiklio apibrėžimas nurodo, kad turėtų būti
skaičiuojami pacientai, kuriems pagerėjo paslaugų kokybė ir prieinamumas. Kitaip tariant, apskaičiuojant
rezultato rodiklį neatsižvelgiama į jokius objektyvius paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerėjimą įrodančius
rodiklius ir daroma prielaida, kad įstaigos infrastruktūros (patalpų, įrangos) atnaujinimas ir plėtra jau savaime
pagerina paslaugų kokybę ir prieinamumą. Infrastruktūros plėtros atveju (pavyzdžiui, kai įsigyta medicininė
įranga sudaro galimybes teikti naujas paslaugas, aptarnauti daugiau pacientų per tą patį laiką), tokia
prielaida būtų iš dalies teisinga (padidėtų paslaugų prieinamumas), tačiau bendrai rezultato rodiklio
apskaičiavimo metodika turėtų būti tikslinama, o SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos sistema – tobulinama.
Galimos šios SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemos tobulinimo kryptys:






Tikslinti rezultato rodiklio apskaičiavimo metodiką ir įvesti antrinius rodiklius, kurie sukonkretintų,
kokie pacientai turėtų būti skaičiuojami, atsižvelgiant į jiems suteiktos paslaugos savybes (realų
paslaugos kokybės ir prieinamumo pagerėjimą) – plačiau žr. 1.5 klausimą;
SSVP priede numatyti papildomus rodiklius, kurie atspindėtų paslaugų kokybės ir prieinamumo
pokyčius (tiek produkto, tiek rezultato lygiu). Nustatant papildomus rodiklius svarbu įvertinti jų
apskaičiavimo galimybes – papildomi rodikliai neturėtų sąlygoti naujų duomenų rinkimo reikalavimų
projektų vykdytojams – papildomiems rodikliams apskaičiuoti siūloma naudoti informacinės sistemos
SVEIDRA, SPĮ rengiamų metinių statistinių ataskaitų duomenis (plačiau žr. 1.5 klausimą) arba atlikti
specialius tyrimus ir vertinimus;
Siekiant kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
rezultatus, atlikti teminius tyrimus ir vertinimus, kurių metu aktualu analizuoti tiek SAM
administruojamų SSVP priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimą, tiek papildomus rodiklius, kurie
padėtų geriau atspindėti atskirų priemonių įgyvendinimo rezultatus (plačiau žr. 2.3 klausimą).

1.3. Ar sveikatos priežiūros įstaigų (projektų vykdytojų) renkami duomenys (priemonės) rezultato
rodiklio pasiekimui apskaičiuoti yra patikimi, palyginami, naudingi? Ar duomenų rinkimas, kaupimas ir
apdorojimas yra efektyvus?
Informacinės sistemos SVEIDRA duomenų naudojimas rezultato rodikliui apskaičiuoti užtikrina duomenų
patikimumą ir palyginamumą, tačiau šioje sistemoje apskaitomos tik PSDF biudžeto lėšomis apmokėtos
paslaugos, todėl šie duomenys neatspindi realios paslaugų apimties ir pacientų srautų (pavyzdžiui,
neapskaitomi pacientai ir paslaugos, už kurias susimoka jų gavėjai, norėdami greičiau gauti tam tikrą
paslaugą, nelaukdami eilėje nemokamai paslaugai gauti). Taigi, SVEIDRA duomenys nesuteikia visapusiškos
informacijos apie ES struktūrinės paramos lėšomis atnaujintos SPĮ infrastruktūros (ypač tam tikros įrangos)
naudojimo intensyvumą, realiai aptarnautų pacientų skaičių. PSDF biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą dažnai riboja ir eilių susidarymą lemia ribotas sveikatos priežiūros įstaigų
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finansavimas ir sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis nustatyti paslaugų suteikimo limitai. Taigi,
paslaugų prieinamumą gali riboti ne įrangos trūkumas, o nepakankamas asmens sveikatos priežiūros
paslaugų finansavimas PSDF biudžeto lėšomis ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kvalifikuotų specialistų, galinčių
teikti didelę paklausą turinčias paslaugas, trūkumas).
Įvertinant tai, kad informacinėje sistemoje SVEIDRA kaupiami duomenys apie suteiktas paslaugas, o ne apie
aptarnautus pacientus, o projektų vykdytojai, atsiskaitydami už rezultato rodiklį turi nurodyti unikalių pacientų
skaičių, darytina išvada, kad rezultato rodikliui apskaičiuoti reikalingų duomenų rinkimas, kaupimas ir
apdorojimas nėra pakankamai efektyvus (pavyzdžiui, pasikartojantiems pacientams eliminuoti reikia daug
rankinio darbo, turint daugiau įrangos vienetų, reikia proporcingai paskirstyti pacientus, yra didesnė klaidų
tikimybė ir pan.). Tobulinant SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną turėtų būti
numatomi tokie rodikliai, kuriuos įmanoma automatiškai apskaičiuoti ir patikrinti naudojant patikimus
informacijos šaltinius (pavyzdžiui, informacinės sistemos SVEIDRA duomenis). Šiuos reikalavimus atitiktų
paslaugų skaičiaus rodikliai, kurie aktualūs vertinant paslaugų prieinamumą.
Siekiant tobulinti SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti, kad stebėsenai
būtų naudojami patikimi, palyginami ir naudingi duomenys, aktualu numatyti rodiklius, kuriems apskaičiuoti
galėtų būti naudojami SPĮ teikiamų metinių statistinių ataskaitų ir pildomų statistinės apskaitos formų
duomenys (pavyzdžiui, rodiklis „Ankstyvose stadijose (I, II) diagnozuoto vėžio atvejų skaičius“, kuris gali būti
apskaičiuojamas naudojant formos Nr. 090/a „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko
diagnozę“ duomenis – šią formą pildo piktybinių navikų diagnostiką vykdančios SPĮ).
1.4. Kaip atliekama pacientų, kuriems buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos naudojantis ES
struktūrinės paramos lėšomis modernizuota sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, apskaita
suteiktos paslaugos, projekto (-ų), sveikatos priežiūros įstaigos lygiu? Kaip eliminuojami (galėtų būti
eliminuojami) pasikartojantys pacientai suteiktos paslaugos, projekto (-ų), sveikatos priežiūros įstaigos
lygiu?
Patikimiausias pacientų apskaitos būdas ir duomenų šaltinis yra informacinė sistema SVEIDRA. Pacientų
apskaita suteiktos paslaugos lygiu turėtų būti atliekama vadovaujantis VLK prie SAM direktoriaus įsakymu,
patvirtintu asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias
mokama iš PSDF lėšų biudžeto klasifikatoriumi (toliau – ASPP klasifikatorius).76 Vykdant pacientų apskaitą
projekto lygiu, projektų vykdytojai turėtų aiškiai apibrėžti, kokios paslaugos (nurodant konkrečius paslaugų
kodus pagal ASPP klasifikatorių) bus teikiamos ES struktūrinės paramos lėšomis atnaujinus įstaigos
infrastruktūrą. Pacientų apskaita sveikatos priežiūros įstaigos lygiu nėra tikslinga, kadangi pacientų skaičiaus
rodiklis taikomas projektams, ir įstaigos, vykdančios daugiau nei vieną projektą, turi atskirai skaičiuoti
kiekvieno projekto rezultato rodiklį (pacientų skaičių). Pažymėtina, kad siekiant išvengti sunkumų, susijusių su
rezultato rodiklio apskaičiavimu ir pasikartojančių pacientų eliminavimu, turėtų būti tobulinama SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsena numatant daugiau rodiklių, kurie gali būti
apskaičiuojami naudojant informacinės sistemos SVEIDRA duomenis (pavyzdžiui, suteiktų paslaugų skaičius,
atliktų brangiųjų procedūrų ir tyrimų skaičius ir pan.).
1.5. Kaip galima palengvinti, supaprastinti pacientų, kuriems buvo suteiktos sveikatos priežiūros
paslaugos naudojantis ES struktūrinės paramos lėšomis modernizuota sveikatos priežiūros įstaigų
infrastruktūra, apskaitą? Kaip prie reikiamų duomenų rinkimo ir apdorojimo galėtų prisidėti sveikatos
priežiūros įstaigos, teritorinės ligonių kasos, Valstybinė ligonių kasa?
Siekiant supaprastinti atsiskaitymą už projektų, finansuojamų pagal SAM administruojamas SSVP priemones,
įgyvendinimą, tikslinga įvesti antrinius ir papildomus rodiklius, kurie geriau atspindėtų projektų įgyvendinimo
rezultatus.
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2005 m. birželio 30 d. VLK prie SAM direktoriaus įsakymas Nr. 1K-81.
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Papildomais rodikliais laikomi rodikliai, kurie nėra numatyti SSVP ar priemonių aprašymuose (SSVP priede),
tačiau galėtų būtų taikomi SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai, siekiant geriau
įvertinti priemonių įgyvendinimo pažangą ir rezultatus.
Siekiant įvertinti paslaugų kokybę būtų naudinga nustatyti papildomus rodiklius, susijusius su pacientų
pasitenkinimu teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (pavyzdžiui, skundų skaičius ir jo dinamika), taip
pat stebėti kokybiškomis laikytinų paslaugų arba paslaugų, kurių teikimui sudarytos sąlygos įgyvendinus ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, skaičiaus dinamiką (pavyzdžiui, kardiologo
konsultacija (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis
ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė), kodas 2705, kardiologo konsultacija (kai
teikiama telekardiologijos paslauga), kodas 3127 ir pan.).
Siekiant įvertinti paslaugų prieinamumą aktualūs papildomi rodikliai, kurie atspindėtų paslaugų skaičiaus
dinamiką, taip pat paslaugos suteikimo laiko rodikliai (pavyzdžiui, laukimo laikas tam tikriems tyrimams
atlikti, GMP automobilio atvykimo laikas, paslaugų, suteiktų per ankstyvąjį potrauminį laikotarpį – „auksinę
valandą“ – skaičius ir pan.). Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimui skirtos
priemonės yra orientuotos į kokybiškai naujų sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, todėl čia aktualiausi šių
naujų paslaugų skaičiaus rodikliai, kuriuos aktualu lyginti su stacionare teikiamų psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų rodikliais, tačiau tokia analizė turėtų būti atliekama ne SPĮ, o regionų/nacionaliniu lygiu.
Taip pat aktualu vertinti tam tikrų ekonomiškesnėmis laikomų paslaugų skaičiaus dinamiką ir prieinamumą
(pavyzdžiui, dienos stacionaro, dienos chirurgijos paslaugų skaičių ir jo pokyčius).
Antriniais rodikliais vadinami tokie rodikliai, kurie padėtų sukonkretinti pacientų skaičiaus rodiklį, t. y.
suskaičiuoti tuos pacientus, kuriems įgyvendinus projektą pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, pavyzdžiui:








1 priemonė: pacientai, kuriems pagerėjo detalaus kardiologinio ištyrimo prieinamumas, pvz., suteikta
paslauga kardiologo konsultacija (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar)
perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė);
2, 3 priemonės: pacientai, kuriems traumos atveju paslauga suteikta per „auksinę valandą“;
3 priemonė: pacientai, kuriems GMP paslauga sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakyme Nr.
V-895 (23 punktas) nustatyto laiko nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios pagalbos teikimo
pradžios77;
4 priemonė: pacientai, kuriems onkologinė liga diagnozuota ankstyvoje stadijoje (in situ, I, II);
10, 12 priemonė (dienos chirurgija): pacientai, kuriems po dienos chirurgijos paslaugos neprireikė
priežiūros pratęsimo virš 24 val.78, papildomo apsilankymo SPĮ dėl tos pačios patologijos.

Pažymėtina, kad siekiant realiai įvertinti paslaugų apimtį ir aptarnautų pacientų skaičių, aktualu vieningai
kaupti duomenis ne tik apie PSDF biudžeto lėšomis apmokėtas paslaugas, bet ir apie tas paslaugas, už kurias
moka jų gavėjai. Reglamentuoti duomenų, apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias
tiesiogiai moka jų gavėjai, apskaitą numatyta iki 2012 m. II ketvirčio79. Tokia paslaugų apskaita padėtų
įvertinti tikrąjį sveikatos priežiūros paslaugų mastą Lietuvoje ir būtų naudinga ne tik ES struktūrinės paramos
kontekste. Bet kokie papildomų duomenų rinkimo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigoms, vykdančioms ES
77

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio
6 d. įsakymu Nr. V-895, įtvirtina siekiamybę, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos
teikimo gyvybei gr÷smingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10–15 min., kaime iki 20–25 min., kitais atvejais – mieste iki
30 min., kaime iki 45 min. (23 punktas).
78
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 patvirtintas dokumentas
„Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai, sąrašas, bazin÷s kainos ir apmok÷jimo tvarkos aprašas“ numato, kad
teikiant dienos chirurgijos paslaugas paciento priežiūra užtikrinama iki 24 val., o prireikus paciento priežiūra gali būti
pratęsiama iki 48 valandų.
79
Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷, Privalomasis sveikatos draudimas. Valstybinio audito ataskaita, 2011 m. kovo
10 d. Nr. VA-P-10-2-3, p. 53.
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struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, šiuo metu nebūtų pagrįsti, kadangi Lietuvoje
veikiančios SPĮ ir be to yra įpareigotos rinkti įvairią sveikatos statistiką ir pildyti statistinės apskaitos formas.
Nacionaliniu mastu turėtų būti ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti tinkamą renkamų duomenų kaupimą,
sukurtų SPĮ ir nacionalinių informacinių sistemų integralumą ir galimybes naudoti renkamus sveikatos
statistikos duomenis ne tik atsiskaitant už ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, bet ir
analizuojant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą nacionaliniu lygiu.
Efektyvumas
2.1. Ar duomenys, renkami rezultato rodikliui apskaičiuoti, atspindi priemonės (kiekvienos individualiai)
investicijų tikslą? Kokie papildomi rodikliai padėtų atspindėti priemonės intervencijų tikslą?
2.2. Kokie papildomi (specifiniai) duomenys galėtų prisidėti prie efektyvesnio rezultato rodiklio
apskaičiavimo?
Rodiklių tinkamumo vertinimas parodė, kad SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos
rodikliai nėra pakankamai specifiški (rodikliai neatspindi individualių priemonių intervencijos tikslų), jie
nesudaro galimybių stebėti projektų įgyvendinimo pažangą, be to, nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp
produkto ir rezultato rodiklių: rezultato rodiklis gali kisti nepriklausomai nuo produkto rodiklių, nes įstaigos
pacientų skaičių dažniau lemia įvairūs išoriniai veiksniai (vykdoma SPĮ reorganizacija, demografinė situacija,
gyventojų migracija ir pan.). Siekiant geriau atspindėti priemonių intervencijos tikslus, aktualu nustatyti
papildomus struktūrinius, proceso ir rezultato kokybės rodiklius, taip pat rodiklius, kurie padėtų įvertinti
paslaugų prieinamumo pokyčius, o taikomą rezultato rodiklį aktualu sukonkretinti antriniais rodikliais.
Konkretesni pasiūlymai dėl SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos tobulinimo
pateikiami rekomendacijų dalyje.
2.3. Kaip Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinių ligonių kasų,
Higienos instituto, Statistikos departamento kaupiami duomenys/informacija galėtų prisidėti prie
rezultato rodiklio efektyvaus apskaičiavimo ir atsiskaitymo už rezultato rodiklio pasiekimą?
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos kaupia ir analizuoja
duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokėtas PSDF biudžeto lėšomis, pagal sutartis,
sudarytas tarp teritorinių ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų. Šie duomenys yra pagrindinis
informacijos šaltinis apie Lietuvoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų mastą, apimtį ir dinamiką.
Siekiant užtikrinti stebėsenos rodikliams apskaičiuoti naudojamų duomenų palyginamumą, SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai tikslinga naudoti būtent informacinėje sistemoje
SVEIDRA kaupiamus duomenis apie suteiktas paslaugas ir jų dinamiką, tačiau aktualu užtikrinti ir sveikatos
priežiūros paslaugų gavėjų lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą (plačiau žr. 1.3
klausimą).
Higienos institutas vykdo Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių
stebėseną, pacientų saugos (nepageidaujamų įvykių, antibiotikų vartojimo, hospitalinių infekcijų ir kt.)
priežiūrą. Hospitalinių infekcijų rodiklis, kaip sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklis, susijęs su
paslaugų saugumu, yra aktualus tiems projektams ir SPĮ, kurios ES struktūrinės paramos lėšas investuoja į
priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, operacinių atnaujinimą. Apskritai, dauguma Higienos instituto renkamų
duomenų ir skaičiuojamų rodiklių aktualesni kaip strateginio konteksto rodikliai.
Sveikatos priežiūros įstaigos Higienos instituto Sveikatos informacijos centrui teikia metines statistines
ataskaitas, kurių duomenys gali būti panaudoti ir SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėsenos tikslais, pavyzdžiui:


Forma Nr. 1 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita“: pateikiama informacija
apie medicinos prietaisų skaičių (naudojant šiuos duomenis galima nustatyti, kokia dalis medicinos
prietaisų įsigyta/atnaujinta ES struktūrinės paramos lėšomis), medicininės reabilitacijos skyrių veiklą
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(atliktų procedūrų skaičių, iš jų – mokamų procedūrų), radiologijos skyrių veiklą (atlikta tyrimų, iš jų –
mokamų) ir pan.;
Forma Nr. 27 „Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos ataskaita“: nurodomas
asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius, taip pat ligonių, nuvežtų į stacionarą ir
asmenų, kuriems suteikta ambulatorinė pagalba, skaičius.

Kai kurių antrinių rodiklių skaičiavimui gali būti aktualūs SPĮ pildomų statistinės apskaitos formų duomenys:








Forma Nr. 110/a „GMP kvietimo kortelė“: fiksuojamas priėmimo, perdavimo, išvykimo, atvykimo,
grįžimo laikas, detali informacija apie iškvietimą, ligonį ir kt.
Forma Nr. 114/a „GMP ligonio siuntimas“ ir forma Nr. 114-1/a „Pranešimas apie GMP siųstą ligonį“:
fiksuojamas iškvietimo, atvežimo į gydymo įstaigą laikas, operacijos laikas, gydymo ambulatoriškai
trukmė, mirties laikas.
Forma Nr. 115/a „GMP stoties (skyriaus) darbo apskaitos žiniaraštis“: nurodomas asmenų, kuriems
suteikta pagalba, skaičius pagal iškvietimų priežastis, pateikiami duomenys apie iškvietimų
operatyvumą (per kiek laiko minutėmis išvykta į įvykio vietą) pagal išvykimų priežastis (nelaimingi
atsitikimai, ūmūs susirgimai ir kt.), tačiau nepateikiami duomenys apie laiką minutėmis nuo iškvietimo
iki pirmosios pagalbos teikimo pradžios.
Forma Nr. 090/a „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę“: nurodoma
diagnozė, ligos stadija, diagnozės nustatymo metodas ir kt.
Forma Nr. 066-1/a „Išrašyto iš psichiatrijos (narkologijos) stacionaro asmens statistinė kortelė“:
nurodoma hospitalizavimo trukmė, hospitalizavimų skaičius ir kt.

Nustatydama sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklius ir jų stebėsenos reikalavimus asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Higienos institutu,
kadangi čia renkami ir kaupiami pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos duomenys. Higienos institutas
turėtų dalyvauti rengiant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių išaiškinimus ir metodinius nurodymus
dėl rodikliams apskaičiuoti reikalingų duomenų rinkimo.
Statistikos departamento vaidmuo kaupiant sveikatos statistiką yra minimalus. Duomenis pagrindiniams
Statistikos departamento skelbiamiems rodikliams teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.
Apskritai kalbant apie SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną aktualu pažymėti, kad
projektų lygiu investicijų rezultatus gali atspindėti SPĮ lygio rodikliai (pavyzdžiui, gali būti analizuojami SPĮ
lygio organizacinių ir klinikinių kokybės rodiklių pokyčiai), tačiau dėl skirtingose SPĮ taikomų skirtingų kokybės
rodiklių, SPĮ lygio rodikliai nėra tinkami SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai. Jei
būtų parengtas pavyzdinis SPĮ lygio kokybės rodiklių sąrašas ir šių rodiklių apskaičiavimo metodikos, SPĮ lygio
rodikliai galėtų būti agreguojami ir analizuojami aukštesniu lygiu (pavyzdžiui, regionų, savivaldybių ir pan.) ir
galėtų būti taikomi SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai.
Ten, kur nėra galimybės iš projektų vykdytojų surinkti patikimų ir palyginamų duomenų SAM administruojamų
SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai aktualiems rodikliams apskaičiuoti, gali būti atliekami specialūs
teminiai tyrimai ir vertinimai. Šie tyrimai ir vertinimai gali būti orientuoti tiek į konkrečias priemones, tiek į
tam tikras investicijų kryptis, tiek į horizontalius klausimus, pavyzdžiui, tyrimai, skirti pacientų pasitenkinimo
teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis įvertinimui. SAM jau turi patirties atliekant tokius teminius
tyrimus – 2009 m. buvo atliktas „Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjimo paramą gavusiuose
regionuose tyrimas“,80 kuriuo buvo siekiama išanalizuoti BPD 1.4 priemonės „Sveikatos priežiūros įstaigų
restruktūrizavimas ir modernizavimas“ veiklos srities „Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas
ir plėtra modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“ poveikį mirtingumui nuo ŠKL ES struktūrinę paramą
gavusiuose regionuose, įgyvendinus „Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo
80

VšĮ „MTVC“, Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas. Galutin÷
vertinimo ataskaita, 2009.
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širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektą“.
Teminių tyrimų ir vertinimų metu galima kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti atskirų priemonių įgyvendinimo
rezultatus pagal įvairius rodiklius. SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo kontekste teminiai
tyrimai ir vertinimai galėtų padėti nustatyti įvairesnius sveikatos priežiūros paslaugų struktūrinius, proceso ir
rezultato kokybės rodiklius, apibrėžti rodiklius, kurie atspindėtų paslaugų prieinamumo pokyčius.
Galima išskirti šias pagrindines priežastis, kurios lemia teminių tyrimų, vertinimų, skirtų papildyti SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną, poreikį:







kai kuriems rodikliams apskaičiuoti aktualūs duomenys gali būti surinkti tik specialių tyrimų metu, nes
medicininių dokumentų duomenys nėra kaupiami informacinėse sistemose, be to, jei šiuos duomenis
rinktų ir apibendrintų patys projektų vykdytojai, nebūtų užtikrintas duomenų patikimumas (projektų
vykdytojai gali būti suinteresuoti „pagražinti“ savo veiklos rodiklius), o duomenų surinkimas
pareikalautų daug papildomų projektų vykdytojų išteklių (laiko, žmogiškųjų, finansinių);
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistema nesuteikia visapusiškos
informacijos apie intervencijų rezultatus ir poveikį, todėl gali būti naudinga atlikti teminius vertinimus
svarbiausiose investicijų srityse (kardiologija, onkologija, traumatologija, psichikos sveikatos priežiūra,
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas). Vertinimai kiekvienoje srityje galėtų būti
atliekami bent du kartus per programavimo laikotarpį (įpusėjus priemonių įgyvendinimui ir užbaigus
įgyvendinimą);
Tyrimų metu galima analizuoti rodiklių dinamiką konkrečiose amžiaus ir ligų grupėse (pagal TKL-10AM);
Specialūs tyrimai (apklausos) reikalingi norint įvertinti pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros
paslaugomis.

Teminiai tyrimai ir vertinimai galėtų būti finansuojami iš techninės paramos lėšų, skirtų ES struktūrinės
paramos vertinimui.
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Siekiant užtikrinti geresnį nacionalinių programų vertinimo kriterijų ir SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių suderinamumą
ir sudaryti prielaidas stebėti nacionalinių programų įgyvendinimo pažangą, atliekant
SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną, rekomenduojama:
1.1. Kai kurioms SAM administruojamoms SSVP priemonėms nustatyti
papildomus stebėsenos rodiklius, susijusius su nacionalinių programų vertinimo
kriterijais (papildyti SSVP priedą) – pasiūlymai dėl konkrečių rodiklių pateikti
ataskaitos 4.1 dalyje (19 lentelė).
1.2. Vertinant priemonių įgyvendinimo pažangą (pavyzdžiui, rengiant metines
SSVP įgyvendinimo ataskaitas, užsakant teminius tyrimus ir vertinimus), be
SSVP ir SSVP priede numatytų rodiklių (produkto, rezultato, strateginio
konteksto) analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo
pagerėjimą, sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimą
atspindinčius rodiklius, susijusius su nacionalinių programų vertinimo kriterijais
– pasiūlymai dėl konkrečių rodiklių pateikti ataskaitos 4.1 dalyje (19 lentelė). Tyrimų
metu aktualu analizuoti šių rodiklių pokyčius regionų (pavyzdžiui, paramą pagal 1
priemonę gavęs regionas) ir nacionaliniu lygiu.
Siekiant atskleisti priežastinius ryšius tarp SAM administruojamų SSVP priemonių
intervencijos ir laukiamų rezultatų (produkto, rezultato ir strateginio konteksto
rodiklių), aktualu nustatyti specifiškesnius priemonių stebėsenos rodiklius, kurie
geriau atspindėtų individualių priemonių tikslus ir tikėtiną priemonių įtaką
sergamumo, mirštamumo ir mirtingumo rodikliams. Siekiant pagerinti SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėseną ir atsiskaitymą už
priemonių įgyvendinimo rezultatus, galimi šie sprendimai:
2.1. Antriniais rodikliais sukonkretinti priemonių įgyvendinimo stebėsenai
taikomą rezultato rodiklį. Antriniai rodikliai reikalingi siekiant apibrėžti, kokios
paslaugos skaičiuojant pacientus yra laikytinos kokybiškomis ir prieinamomis
(plačiau žr. 3 rekomendaciją). Antriniai rodikliai gali būti skaičiuojami atliekant
projektų įgyvendinimo stebėseną arba vykdant teminius vertinimus.
2.2. SSVP priede nustatyti papildomus priemonių stebėsenos rodiklius kai
kurioms SAM administruojamoms SSVP priemonėms. Papildomi rodikliai
aktualiausi toms priemonėms, kurioms skirta daugiausiai lėšų, kurios nepasižymi

Problema ar rizika

Dėl nacionalinių programų įgyvendinimo
stebėsenos ir rodiklių suderinamumo:
SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsena nesudaro prielaidų
vertinti nacionalinių programų, kurių
įgyvendinimui skiriamos ES struktūrinės
paramos lėšos, įgyvendinimo pažangą, kadangi
dauguma nacionalinių programų vertinimo
kriterijų nėra numatyti SAM administruojamų
SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių sistemoje.

Dėl SAM administruojamų SSVP priemonių
intervencijos logikos ir priežastinių ryšių tarp
produkto, rezultato ir strateginio konteksto
rodiklių:
SAM administruojamų SSVP priemonių
intervencijos logika yra per daug supaprastinta.
Viena vertus, SPĮ teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą veikia ne tik
SPĮ infrastruktūros (patalpų, įrangos) būklė, SPĮ
aprūpinimas naujausia diagnostine ir gydymo
įranga, bet ir įvairūs kiti veiksniai (gydytojų
kvalifikacija, jų pakankamumas ir pan.). Kita
vertus, sergamumo, mirštamumo, mirtingumo,
vidutinės gyvenimo trukmės rodikliai ir
gyvenimo kokybė (SSVP nustatyti strateginio

Eil.
Nr.

1.

2.

REKOMENDACIJOS

SAM

SAM

Atsakinga
institucija
(institucijos)
SAM
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2011 m.
rugsėjis ir 2013
m. rugsėjis
(pasiūlymams
dėl teminių
tyrimų ir
vertinimų,
kuriuos aktualu
įtraukti į

2012 m. I
ketvirtis (dėl
antrinių ir
papildomų
rodiklių)

Nuo 2012 m.
kasmet
(informaciją
pateikti
metinėje SSVP
įgyvendinimo
ataskaitoje)

2012 m. I
ketvirtis

Įgyvendinimo
terminas
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didele projektų įvairove, kurių projektai dar nėra baigti įgyvendinti. Papildomi
rodikliai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į nacionalinių programų vertinimo
kriterijus ir poreikį stebėti SSVP uždavimo „teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos
priežiūros paslaugas“ įgyvendinimą (plačiau žr. 1 ir 3 rekomendacijas). Papildomi
rodikliai gali būti skaičiuojami atliekant projektų įgyvendinimo stebėseną arba
vykdant teminius vertinimus.
2.3. Atlikti teminius SAM administruojamų SSVP priemonių tyrimus ir
vertinimus, siekiant papildyti stebėsenos duomenis ir apskaičiuoti rodiklius, kurių
neįmanoma patikimai apskaičiuoti renkant duomenis iš projektų vykdytojų. Teminių
vertinimų metu būtų kiekybiškai ir kokybiškai įvertintas SAM administruojamų SSVP
priemonių (ar teminių investicijų krypčių) įgyvendinimo rezultatyvumas pagal
priemonių įgyvendinimo stebėsenai taikomus rodiklius ir papildomus rodiklius, kurių
neįmanoma apskaičiuoti atliekant priemonių įgyvendinimo stebėseną (plačiau žr. 1
ir 5 rekomendacijas). Šiuos tyrimus ir vertinimus tikslinga atlikti bent du kartus per
priemonių įgyvendinimo laikotarpį (pavyzdžiui, 2012 m. ir 2014 m.), kad būtų
galima įvertinti pokyčius konkrečioje srityje. Dalį šių tyrimų aktualu numatyti 2012
metų ES struktūrinės paramos vertinimo plane.
2.4. Kadangi investicijos į SPĮ infrastruktūrą (patalpas, įrangą) labiausiai veikia SPĮ
lygio kokybės rodiklius (organizacinius ir/ ar klinikinius), rekomenduojama ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo stebėsenai
81
taikyti SPĮ lygio kokybės rodiklius , susijusius su nacionaliniais sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės rodikliais (plačiau žr. 7.1 ir 7.5 rekomendacijas). Ši
rekomendacija būtų aktuali 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
laikotarpiu, jei ir toliau būtų investuojama į SPĮ infrastruktūrą.

konteksto rodikliai) priklauso ne tik nuo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo, bet ir nuo įvairių su sveikatos
priežiūra nesusijusių veiksnių, tokių kaip
žmogaus biologija, gyvenimo būdas,
gyvenamoji aplinka ir kt. SAM administruojamų
SSVP priemonių intervencijos logikoje trūksta
priežastinio ryšio tarp suplanuotos intervencijos,
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo rodiklių ir gyventojų sveikatos
rodiklių. Tokia situacija klaidina projektų
vykdytojus ir sudaro prielaidas jiems pervertinti
galimą projekto naudą. Dauguma projektų
vykdytojų užuot orientavęsi į SPĮ lygio
organizacinius ir/ ar klinikinius kokybės rodiklius,
kuriuos realu pagerinti įgyvendinus ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus
projektus, deklaruoja siekius mažinti
sergamumą, mirštamumą ir mirtingumą, nors
šie rodikliai dažnai tiesiogiai nepriklauso nuo
projekto veiklų.

Dėl rodiklių specifiškumo ir atskaitomybės už
SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimą tobulinimo:
SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenai taikomi produkto ir
rezultato rodikliai nėra pakankamai specifiški ir
susiję su priemonių intervencijos tikslais, be to,
rodikliai neatspindi, kaip įgyvendinamas SSVP

Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti

Problema ar rizika

Atsakinga
institucija
(institucijos)

2013 m. IV
ketvirtis (dėl SPĮ
lygio kokybės
rodiklių taikymo
projektų
įgyvendinimo
stebėsenai)

atitinkamai
2012 m. ir
2014 m. ES
struktūrinės
paramos
vertinimo
planus)

Įgyvendinimo
terminas
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Pagal Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. V-338, 18.2 punktą įstaigos vadovas, siekdamas užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s valdymą ir gerinimą, „nustato organizacinius ir
klinikinius kokyb÷s rodiklius pagal įstaigos prioritetus sveikatos priežiūros paslaugų procesui ir/ ar rezultatams vertinti“.

81

Eil.
Nr.

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

4.

3.

Eil.
Nr.

Dėl produkto rodiklio „Paramą gavusios
sveikatos priežiūros įstaigos“ apskaičiavimo
metodikos:
Produkto rodiklio „Paramą gavusios sveikatos
priežiūros įstaigos“ apskaičiavimo metodikoje
nenurodyta, kaip šis rodiklis apskaičiuojamas

uždavinys „teikti kokybiškas ir prieinamas
sveikatos priežiūros paslaugas“.
Dėl rezultato rodiklio apibrėžimo ir
apskaičiavimo metodikos:
Rezultato rodiklio („Pacientų, kuriems pagerėjo
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius“) apibrėžimas nėra
tikslus, o rodiklio apskaičiavimo metodika
neatspindi rodiklio esmės. SAM
administruojamomis SSVP priemonėmis
siekiama teikti kokybiškas ir prieinamas
sveikatos priežiūros paslaugas, todėl
skaičiuojant pacientus aktualu atsižvelgti į jiems
suteiktų paslaugų savybes (kokybę,
prieinamumą), tačiau galiojančioje rodiklio
apskaičiavimo metodikoje nėra nurodyta, kokios
paslaugos laikytinos kokybiškomis ir
prieinamomis. Skaičiuojant pacientus pagal
galiojančią rodiklio apskaičiavimo metodiką,
skaičiuojami visi atnaujinta SPĮ infrastruktūra
pasinaudoję pacientai. Pažymėtina, kad
paslaugų kokybė ir prieinamumas yra skirtingi
sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo
aspektai, reikalaujantys ir skirtingų rodiklių.

Problema ar rizika

Rekomenduojama tobulinti rezultato rodiklio apskaičiavimo metodiką (nustatyti
antrinius rodiklius, kurie leistų suskaičiuoti pacientus, gavusius kokybiškomis
laikytinas paslaugas) ir papildyti SSVP priedą (nustatyti papildomus rodiklius
paslaugų kokybei ir prieinamumui vertinti). Antriniai ir papildomi rodikliai gali būti
apskaičiuoti atliekant projektų įgyvendinimo stebėseną arba vykdant specialius
teminius tyrimus ir vertinimus priemonių (investicijų krypčių) lygiu.
3.1. Dėl rezultato rodiklio apskaičiavimo metodikos tobulinimo:
Tobulinant rezultato rodiklio apskaičiavimo metodiką, aktualu nustatyti antrinius
rodiklius, jais apibrėžiant, kokia paslauga laikytina kokybiška ir prieinama, ir
skaičiuoti tik tuos pacientus, kuriems buvo suteikta tokia paslauga. Pasiūlymai dėl
galimų antrinių rodiklių, rekomendacijos dėl šių rodiklių apskaičiavimo būdo
(stebėsena ar vertinimas) ir duomenų šaltinių pateiktos ataskaitos 4.1 dalyje (19
lentelė).
3.2 Dėl papildomų rodiklių paslaugų kokybei ir prieinamumui vertinti:
Pasiūlymai dėl galimų papildomų rodiklių ir jų apskaičiavimo metodika pateikta
ataskaitos 4.1 dalyje (19 lentelė). Paslaugų kokybei vertinti aktualūs papildomi
rodikliai, kurie atspindėtų skirtingus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo
aspektus (plačiau žr. 5 rekomendaciją). Paslaugų prieinamumui vertinti
rekomenduojama nustatyti papildomus rodiklius, kurie atspindėtų paslaugų pasiūlą,
įvairovę, tam tikrų paslaugų teikimo apimtį ir jos pokyčius (skaičiuojant atvejų
skaičių ir (arba) pacientų skaičių). Įvertinant rezultato rodiklio apskaičiavimo
sunkumus ir patikimų informacijos šaltinių trūkumą (pavyzdžiui, dauguma SPĮ neturi
tiesioginio priėjimo prie informacinėje sistemoje SVEIDRA kaupiamų duomenų apie
pacientus), papildomi rodikliai, susiję su paslaugų, o ne pacientų skaičiaus
stebėsena, būtų patikimesni ir lengviau apskaičiuojami. Nustatant papildomus
rodiklius aktualūs kai kurie nacionalinių programų vertinimo kriterijai (plačiau žr.
1 rekomendaciją).
Rekomenduojama tikslinti produkto rodiklio „Paramą gavusios sveikatos
priežiūros įstaigos“ apskaičiavimo metodiką ir nurodyti, kaip šis rodiklis
apskaičiuojamas prioriteto lygiu. Siekiant atskirti šį produkto rodiklį nuo produkto
rodiklio „Įgyvendinti projektai“, SPĮ, gavusi paramą keliems projektams įgyvendinti ir
pagal skirtingas priemones, prioriteto lygiu turėtų būti skaičiuojama kaip viena SPĮ.

Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti

SAM

SAM

Atsakinga
institucija
(institucijos)

2011 m. IV
ketvirtis
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2012 m. I
ketvirtis
(rezultato
rodiklio
apskaičiavimo
metodikai
patikslinti ir
SSVP priedui
papildyti)

Įgyvendinimo
terminas
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6.

5.

Eil.
Nr.

Dėl pacientų pasitenkinimo sveikatos
priežiūros paslaugomis vertinimo:
Pacientų pasitenkinimas yra svarbus sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektas

prioriteto lygiu (ar SPĮ, gavusi paramą keliems
projektams įgyvendinti, skaičiuojama kaip viena
SPĮ; ar apskaičiuojant šį produkto rodiklį
prioriteto lygiu skaičiuojamos SPĮ, kurios nėra
tiesioginiai projekto vykdytojai, tačiau naudojasi
projekto rezultatais, pavyzdžiui, aprūpinamos
projekto lėšomis įsigytais GMP automobiliais).
Dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
rodiklių:
SAM administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenos sistemoje trūksta
rodiklių, kurie atspindėtų svarbiausius kokybiškų
sveikatos priežiūros paslaugų aspektus:
paslaugų rezultatyvumą, saugumą ir orientaciją
į pacientą (pacientų pasitenkinimą).

Problema ar rizika

Paslaugų kokybei vertinti rekomenduojama nustatyti ir analizuoti rodiklius, kurie
atspindėtų svarbiausius kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aspektus: paslaugų
rezultatyvumą, saugumą ir orientaciją į pacientą (pacientų pasitenkinimą):
 Paslaugų rezultatyvumas (poveikis paciento sveikatai) gali būti vertinamas
analizuojant rezultato kokybės rodiklius (pavyzdžiui, mirtingumo nuo ŠKL
sumažėjimas). Šie rodikliai aktualūs kaip strateginio konteksto rodikliai.
 Paslaugų saugumas gali būti vertinamas nustatant tiek proceso (pavyzdžiui,
pakartotinės intervencijos poreikis po tam tikros procedūros skaičiuojant atvejų
skaičių ar jų dalį, proc.), tiek rezultato kokybės rodiklius (pavyzdžiui, hospitalinių
infekcijų skaičius; operuotų pacientų, kuriems pasireiškė hospitalinė infekcija,
dalis). Taigi, šie rodikliai aktualūs ir kaip rezultato, ir kaip strateginio konteksto
rodikliai.
 Paslaugų orientacija į pacientą (pacientų pasitenkinimas) taip pat gali būti
vertinama dviem būdais: nustatant proceso (pavyzdžiui, skundų skaičius ir jo
dinamika, skundų pobūdis) arba rezultato kokybės rodiklius (pacientų
pasitenkinimo rodikliai, kuriems nustatyti turėtų būti atliekamos pacientų
apklausos).
Paslaugų rezultatyvumo, saugumo ir orientacijos į pacientą rodikliai gali būti
apibrėžti ir skaičiuojami specialių teminių tyrimų ir vertinimų metu. Šie tyrimai
būtų naudingi tobulinant SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
stebėseną. Atsižvelgiant į SAM administruojamų SSVP priemonių specifiką,
skirtingoms priemonėms gali būti taikomi skirtingi paslaugų rezultatyvumo ir
saugumo rodikliai. Pacientų pasitenkinimo rodikliai gali būti bendri visoms
priemonėms.
Siekiant objektyviai įvertinti pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros
paslaugomis ES struktūrinę paramą gavusiose SPĮ, rekomenduojama parengti
vieningą pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo
metodiką ir organizuoti nepriklausomas pacientų apklausas. Šias apklausas

Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti

SAM

SAM

Atsakinga
institucija
(institucijos)

2012 m. IV
ketvirtis
(metodikai
parengti)
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Dėl teminių
tyrimų ir
vertinimų žr. 2
rekomendaciją

Įgyvendinimo
terminas
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turėtų inicijuoti ir atlikti ne pačios SPĮ, o SAM (pavyzdžiui, pasitelkdama
nepriklausomus išorės ekspertus). Apklausų rezultatai turėtų būti apžvelgiami
metinėse SSVP įgyvendinimo ataskaitose.

(rezultato kokybės rodiklis). SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo
kontekste šis rodiklis aktualus kaip strateginio
konteksto rodiklis, kurio pokyčiai galėtų būtų
vertinami reguliariai atliekant pacientų
apklausas.
Dėl nacionaliniu lygiu spręstinų problemų,
kurios riboja efektyvesnę SAM
administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėseną:
Efektyvią SAM administruojamų SSVP
priemonių įgyvendinimo stebėseną riboja tam
tikrų sprendimų nacionaliniu lygiu trūkumas. Šie
sprendimai išeina iš ES struktūrinės paramos
administratorių kompetencijos ribų, pavyzdžiui:
 Lietuvoje nenustatyti nacionaliniai
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
rodikliai ir nevykdoma sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės stebėsena;
 Dėl sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą
reglamentuojančių teisės aktų trūkumų
nevykdoma vieninga asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, kurios apmokamos ne
Siekiant efektyviai stebėti, kaip įgyvendinamas SSVP uždavinys „teikti kokybiškas ir
prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, aktualu aiškiai apibrėžti, kokios
paslaugos laikomos kokybiškomis ir prieinamomis ir kokie rodikliai turėtų būti
analizuojami (SPĮ ir nacionaliniu lygiu), siekiant įvertinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Tuo tikslu rekomenduojama:
7.1. Įgyvendinant Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas ir
82
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas , nustatyti nacionalinius
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklius sveikatos priežiūros procesui ir
rezultatams vertinti (rekomenduojama numatyti struktūrinius, proceso ir rezultato
kokybės rodiklius – plačiau žr. ataskaitos 2.2.1 dalį). Nacionaliniai kokybės rodikliai
turėtų sudaryti galimybę analizuoti ir vertinti atskirų SPĮ veiklos kokybę, o vieninga
rodiklių apskaičiavimo metodika leistų palyginti atskirų SPĮ kokybės rodiklius
nacionaliniu lygiu. Į nacionalinius kokybės rodiklius aktualu atsižvelgti skirstant ES
strukūrinę paramą (plačiau žr. 7.5 rekomendaciją).
7.2. Apibrėžti paslaugų prieinamumo sąvoką ir parengti paslaugų prieinamumo
vertinimo metodiką (nustatyti rodiklius, informacijos šaltinius jiems apskaičiuoti,

Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti

Problema ar rizika

SAM, VLK prie
SAM, Higienos
institutas

Atsakinga
institucija
(institucijos)

2013 m. IV
ketvirtis

Nuo 2013 m.
kasmet atlikti
pacientų
apklausas

Įgyvendinimo
terminas
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Poreikį nustatyti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s rodiklius ne kartą akcentavo Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷:
pavyzdžiui, 2007-06-26 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-10-4-9 „Asmens sveikatos priežiūros kokyb÷s užtikrinimo sistema“ rekomenduota nustatyti asmens sveikatos
priežiūros kokyb÷s rodiklius pagal visas kokyb÷s dimensijas (rezultatyvumas, efektyvumas, prieinamumas, orientacija į pacientą, teisingumas, saugumas) ir pagal juos analizuoti ir
vertinti sveikatos priežiūros kokyb÷s užtikrinimą nacionaliniu lygiu; 2010-08-31 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-10-16-12 „Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimas“ pateikta rekomendacija parengti ir patvirtinti ASPĮ veiklos vertinimo metodiką, kurioje būtų nustatyti ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai įstaigų veiklos vertinimo
rodikliai, ir pasiūlyta investicijų į sveikatos apsaugą paskirstymą susieti su sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatais; 2011-03-11 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-10-2-3
„Privalomasis sveikatos draudimas“ rekomenduota tobulinti teritorinių ligonių kasų ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarką, sutarčių sudarymo sąlygose palaipsniui įrašyti kokybinius
reikalavimus ASPĮ veiklai.
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PSDF biudžeto lėšomis, apskaita. Tai lemia
informacijos apie tikrąjį asmens sveikatos
priežiūros paslaugų mastą trūkumą;
Teikiamų nemokamų (PSDF biudžeto
lėšomis apmokamų) asmens sveikatos
priežiūros paslaugų apimtį ir šių paslaugų
prieinamumą dažnai lemia ne fizinės
sveikatos priežiūros įstaigų galimybės
suteikti tam tikrą paslaugą (pavyzdžiui,
diagnostinės ar gydymo įrangos trūkumas),
o paslaugų finansavimas PSDF biudžeto
lėšomis ir riboto finansavimo nulemtos
paslaugų teikimo kvotos.

Problema ar rizika

atsakomybę už duomenų rinkimą ir kaupimą ir kt.).
7.3. Nustatant nacionalinius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo
83
rodiklius, atsižvelgti į Europos Bendrijos sveikatos rodiklius , užsienio šalių gerąją
praktiką, medikų profesinių organizacijų rekomendacijas ir SPĮ galimybes surinkti
duomenis, reikalingus rodikliams apskaičiuoti.
84
7.4. Įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas , reglamentuoti sveikatos
priežiūros paslaugų, kurios apmokamos ne PSDF biudžeto lėšomis, apskaitą, kad
būtų prieinama visapusiška informacija apie tikrąjį sveikatos priežiūros paslaugų
mastą, o kartu ir visas paslaugas, kurioms teikti naudojama ES struktūrinės
paramos lėšomis atnaujinta SPĮ infrastruktūra.
7.5. Sprendžiant dėl SPĮ projektų finansavimo nacionalinio biudžeto ir ES
struktūrinės paramos lėšomis (pavyzdžiui, 2014-2020 m. laikotarpiu), siekti, kad SPĮ
konkrečiai nurodytų, kokius SPĮ lygio ir nacionalinius paslaugų kokybės ir
prieinamumo rodiklius jos siekia pagerinti ir teikti prioritetą tiems projektams, kurių
įtaka sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliams yra
didžiausia.

Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

95

Pavyzdžiui, aktualūs rodikliai būtų: medicinos technologijos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, laukimo eil÷s operacijoms, operacinių žaizdų infekcijos ir kiti – plačiau
apie Europos Bendrijos sveikatos rodiklius (angl. European Community Health Indicators) žr. internete (http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/index_en.htm).
84
2011-03-11 valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-2-3 „Privalomasis sveikatos draudimas“.
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PRIEDAI

100

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę ir
prieinamumą

Rezultato rodikliai:
• Pacientai, kuriems
pager÷jo SPP kokyb÷
ir prieinamumas (sk.)

Modernizuoti SPĮ
infrastruktūrą

Produkto rodikliai:
• Paramą gavusios SPĮ (sk.)
• Įgyvendinti projektai (sk.)

Produkto rodikliai:
• Paramą gavusios
sveikatos priežiūros
įstaigos (sk.)
• Įgyvendinti projektai (sk.)

Modernizuoti SPĮ
infrastruktūrą

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir SAM nacionalines programas.

įrangą
• Investicijos į onkologinių susirgimų gydymo įrangą
• Statinių ir (ar) patalpų, susijusių su onkologinių
paslaugų teikimu, statyba, rekonstravimas ir
remontas

• Investicijos į onkologinių susirgimų diagnostikos

Rezultato rodikliai:
• Pacientai, kuriems pager÷jo
sveikatos priežiūros
paslaugų kokyb÷ ir
prieinamumas (sk.)

Gerinti teikiamų paslaugų
kokybę ir prieinamumą

15 pav. II investicijų sritis „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“: intervencijos logika

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir SAM nacionalines programas.

efektyvesnei širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai
• SPĮ kabinetų, kuriuose teikiamos ambulatorin÷s kardiologin÷s ir
neurologin÷s paslaugos, aprūpinimas diagnostine įranga
• Įstaigų, teikiančių stacionarias SPP širdies ir kraujagyslių ligų
srityje, aprūpinimas diagnostine ir gydymo įranga, universiteto
ligoninių aprūpinimas naujausiomis medicinos technologijomis
• Naujų širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo metodų
įdiegimas
• Statinių ir (ar) patalpų, susijusių su širdies ir kraujagyslių ligų
diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstravimas ir remontas

• ŠG aprūpinimas papildoma diagnostine medicinos įranga, skirta

14 pav. I investicijų sritis „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“: intervencijos logika

Mažinti gyventojų
sergamumą ir
mirtingumą nuo
onkologinių ligų

Mažinti
gyventojų
sergamumą ir
mirtingumą
nuo širdies ir
kraujagyslių
ligų
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Pailginti vidutinę
gyvenimo trukmę
ir pagerinti jo
kokybę

Pailginti vidutinę
gyvenimo trukmę
ir gerinti jo kokybę

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

1 PRIEDAS. SAM ADMINISTRUOJAMŲ SSVP PRIEMONIŲ INTERVENCIJOS LOGIKOS SCHEMOS

PRIEMONIŲ
INTERVENCIJA

SSVP
RODIKLIAI

PRIEMONIŲ
INTERVENCIJA

SSVP
RODIKLIAI

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir SAM nacionalines programas.

pagalbos automobilių parko atnaujinimas, greitosios
medicinos pagalbos automobilių aprūpinimas
sveikatos apsaugos ministro nustatyta medicinos
įranga, moderniomis ryšio priemon÷mis ir buvimo
vietos nustatymo įranga, su Bendrosios pagalbos
centru suderintos technin÷s ir programin÷s įrangos
įdiegimas juose (3 priemon÷)

• GMP ir skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros

pagalbos skyrių, operacinių, reanimacijos ir
intensyviosios terapijos skyrių, kitų skyrių), tiesiogiai
susijusių su skubios medicinos pagalbos teikimu,
statyba, rekonstravimas ir remontas; reikiamos
įrangos ir baldų įsigijimas (2 priemon÷)

• Statinių ir (ar) patalpų (pri÷mimo ir skubiosios

Produkto rodikliai:
• Paramą gavusios SPĮ (sk.)
• Įgyvendinti projektai (sk.)

Atnaujinti greitosios
medicinos pagalbos ir skubios
konsultacin÷s sveikatos
priežiūros pagalbos
infrastruktūrą (3 priemon÷)

Modernizuoti SPĮ, teikiančių
institucinę (nestacionarinę ir
stacionarinę) skubią
medicinos pagalbą traumų ir
kitais išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais,
infrastruktūrą (2 priemon÷)

Rezultato rodikliai:
• Pacientai, kuriems
pager÷jo SPP
kokyb÷ ir
prieinamumas (sk.)

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę ir
prieinamumą
Mažinti
mirtingumą
nuo traumų ir
kitų išorinių
priežasčių

Pailginti
vidutinę
gyvenimo
trukmę ir
pagerinti jo
kokybę
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16 pav. III investicijų sritis „Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas“: intervencijos logika

PRIEMONIŲ INTERVENCIJA

SSVP
RODIKLIAI

Produkto rodikliai:
• Paramą gavusios SPĮ (sk.)
• Įgyvendinti projektai (sk.)

Įsteigti iki 5 krizių intervencijos
centrų didžiuosiuose Lietuvos
miestuose

Įsteigti apie 20 psichikos dienos
stacionarų (centrų) prie savivaldybių
lygiu jau sukurtos psichikos sveikatos
centrų infrastruktūros

Atnaujinti įstaigų, vykdančių
vertinimo ir steb÷senos veiklą,
infrastruktūrą

Modernizuoti 5 įstaigų, kuriose
teikiama stacionari pagalba ūmių
psichikos sutrikimų atvejais,
infrastruktūrą; tobulinti teismo
psichiatrijos padalinių infrastruktūrą

Įsteigti iki 5 regioninių diferencijuotų
kompleksin÷s psichiatrin÷s pagalbos
vaikui ir šeimai centrų

Rezultato rodikliai:
• Pacientai, kuriems pager÷jo SPP
kokyb÷ ir prieinamumas (sk.)
• Stebimos ir vertinamos SPĮ (sk.)

Gerinti psichikos
SPP kokybę ir
prieinamumą,
sukuriant
kompleksinę
psichikos sveikatos
priežiūros
sistemą**

Mažinti
savižudybių,
prievartos ar
kitokio
destrukcinio
elgesio,
nukreipto į
save ar kitus,
atvejų
skaičių

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir SAM nacionalines programas.
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** Plėtojant kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugas (ambulatorines ir konsultacines, dienos stacionaro, krizių intervencijos, stacionaro) (5 priemonė), sudarant galimybę
efektyviai vertinti psichikos sveikatos sistemos veiklą (7 priemonė), plėtojant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą (8 priemonė), užtikrinant ankstyvą pagalbą esant krizinėms
situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą (9 priemonė).

*Kambarių, skirtų pacientams trumpą laiką stebėti ir gydyti, kabinetų, skirtų bendroms pacientų, personalo reikmėms ir psichoterapijos užsiėmimams; kitų patalpų, susijusių su psichikos
sveikatos priežiūros paslaugų teikimu esant krizinėms situacijoms.

įrangos ir baldų įsigijimas; automobilių, skirtų mobiliosioms
paslaugoms teikti, įsigijimas (9 priemon÷)

• Patalpų* remontas (rekonstravimas) ir įrengimas; reikiamos

stacionaro paslaugų teikimu, statyba, rekonstravimas,
remontas ir įrengimas; reikiamos įrangos ir baldų įsigijimas
(8 priemon÷)

• Statinių ir (ar) patalpų, susijusių su psichiatrijos dienos

(biuro, kompiuterinę, programinę ir kitą) įrangą, transporto
įsigijimas (7 priemon÷)

• Investavimas į patalpų rekonstravimą (remontą), reikiamą

kiemelių įrengimą, jų aprūpinimą šiuolaikin÷mis specialios
priežiūros priemon÷mis, reikiama medicinos įranga
(6 priemon÷)
• Investavimas į teismo ekspertiz÷s stacionaro modernizavimą,
patalpų remontą ir gydymo sąlygų gerinimą (6 priemon÷)

• Investavimas į patalpų remontą (rekonstravimą) ir įrengimą,

remontą ir įrengimą, kiemelių įrengimą, reikiamą įrangą ir
transportą, skirtą vykti į kriz÷s ištikimo vietą (5 priemon÷)

• Investavimas į statinių ir (ar) patalpų statybą, rekonstravimą,

Stiprinti
visuomen÷s
psichikos
sveikatą

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

17 pav. IV investicijų sritis „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimas“: intervencijos logika

PRIEMONIŲ INTERVENCIJA

SSVP
RODIKLIAI

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir SAM nacionalines programas.

dienos chirurgijos paslaugas, aprūpinimas medicinos įranga, patalpų
remontas (rekonstravimas) (12 priemon÷)

• PASVĮ, teikiančių antrines ambulatorines paslaugas, ir PAVPĮ, teikiančių

programin÷s įrangos, biuro baldų ir kitos įrangos įsigijimas) ir transporto,
ryšių priemonių įsigijimas (11 priemon÷)

• Patalpų remontas (rekonstravimas), darbo vietų įrengimas (kompiuterių ir

diagnostine medicinos įranga, su šių paslaugų teikimu susijusių patalpų
remontas (rekonstravimas) (10 priemon÷)
• VASPĮ, teikiančių/numatančių teikti ambulatorin÷s reabilitacijos, dienos
chirurgijos paslaugas, aprūpinimas medicinos įranga, susijusių su šiomis
paslaugomis patalpų remontas (rekonstravimas) (10 priemon÷)
• VASPĮ, teikiančių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, aprūpinimas
būtina medicinos ir slaugos įranga, patalpų remontas (rekonstravimas), naujų
palaikomojo gydymo ir slaugos lovų įsteigimas (10 priemon÷)
• Paliatyviosios pagalbos stacionarinių lovų, aprūpintų reikiama medicinos
įranga, įsteigimas VASPĮ, patalpų remontas (rekonstravimas) (10 priemon÷)
• VASPĮ, teikiančių stacionarines asmens SPP, pri÷mimo ir skubiosios
pagalbos skyrių, laboratorijų atnaujinimas – statinių ir (ar) patalpų statyba,
rekonstravimas ir remontas, pasenusios įrangos keitimas arba aprūpinimas
nauja, medicininiais ir biuro baldais, GMP automobiliais

• VASPĮ aprūpinimas antrinio lygio ambulatorin÷ms paslaugoms teikti skirta

Produkto rodikliai:
• Paramą gavusios SPĮ (sk.)
• Įgyvendinti projektai (sk.)

Modernizuoti ir optimizuoti
viešųjų ambulatorinių ir
stacionarinių paslaugų
infrastruktūrą PASPĮ

Modernizuoti savivaldybių
visuomen÷s sveikatos
biurus (kurti materialinę
bazę) (11 priemon÷)

Atnaujinti ir pl÷toti
ambulatorinių, palaikomojo
gydymo, slaugos paslaugų
ir paliatyviosios pagalbos
infrastruktūrą, optimizuoti
stacionarinių paslaugų
infrastruktūrą VASPĮ
(10 priemon÷)
Mažinti
gyventojų
sergamumą ir
mirtingumą

Rezultato rodikliai:
• Pacientai, kuriems pager÷jo SPP
kokyb÷ ir prieinamumas (sk.)
• Lietuvos gyventojai, kuriems teikiamos
geros kokyb÷s ir prieinamesn÷s
visuomen÷s SPP per visuomen÷s
sveikatos biurus (sk.)

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę ir
prieinamumą
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Pailginti
vidutinę
gyvenimo
trukmę ir
pagerinti
jo kokybę

18 pav. V investicijų sritis „Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumas, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimas“: intervencijos logika

PRIEMONIŲ INTERVENCIJA

SSVP RODIKLIAI

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita

2 PRIEDAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR
PRIEINAMUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ
Šiame ataskaitos priede pateikiama sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodiklių, kurie
potencialiai galėtų būti taikomi SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai, analizės
rezultatai. Atliekant analizę buvo atsižvelgiama į užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų rekomenduojamus
rodiklius sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui vertinti, taip pat nagrinėtos SPĮ rengiamos
statistinės ataskaitos, analizuota HISIC Lietuvos sveikatos rodiklių sistema, statistinės apskaitos formos,
kurias pildo Lietuvoje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos. Rodiklių analizė atlikta siekiant pasiūlyti
galimus papildomus ir antrinius rodiklius SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai.
Atliekant analizę nagrinėti šie pagrindiniai šaltiniai:







Užsienio šalių (ypač JAV85, Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos) praktika sveikatos priežiūros
kokybės stebėsenos srityje, ypač širdies ir kraujagyslių ligų, psichikos sveikatos priežiūros, greitosios
medicinos pagalbos, ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, onkologinių susirgimų srityse;
Tarptautinių organizacijų (PSO, OECD) ir įvairių nevyriausybinių sveikatos srities profesinių
organizacijų (pavyzdžiui, Tarptautinės dienos chirurgijos asociacijos) pripažinta užsienio šalių geroji
praktika ir siūlomi sveikatos priežiūros kokybės rodikliai;
Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, SPĮ renkami sveikatos statistikos duomenys;
Rodikliai, kurie Lietuvoje buvo analizuojami atliekant ES struktūrinių fondų investicijų į sveikatos
sektorių rezultatyvumo ir poveikio tyrimus (pavyzdžiui, „Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
sumažėjimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas“86).

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliai analizuojami pagal penkias investicijų kryptis,
numatytas SSVP. Kur aktualu, nurodomos konkrečios priemonės, kurių įgyvendinimo stebėsenai gali būti
taikomas konkretus rodiklis.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas (1 priemonė)
Siekiant nustatyti rodiklius, kurie galėtų būti taikomi sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL mažinimo priemonei,
aktualu atsižvelgti į rodiklius, kurie buvo analizuojami atliekant „Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
sumažėjimo paramą gavusiuose regionuose tyrimą“ (toliau – mirtingumo nuo ŠKL tyrimas). Šiuo tyrimu buvo
siekiama išanalizuoti BPD 1.4 priemonės „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“
veiklos srities „Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir plėtra modernizuojant sveikatos
priežiūros įstaigas“ poveikį mirtingumui nuo ŠKL ES struktūrinę paramą gavusiuose regionuose, įgyvendinus
„Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo
modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas
projektą“ (toliau – RLŠKL projektas). Investicijos pagal SSVP 2 prioriteto 1 uždavinio 1 priemonę iš esmės
pratęsia ir papildo minėtas BPD 1.4 priemonės veiklas, todėl šio tyrimo metu nagrinėti rodikliai aktualūs ir
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos kontekste. Atliekant tyrimą buvo atsižvelgiama į Nacionalinės
sveikatos tarybos prie LRS nutarimą, kuriame teigiama, kad „kardiologinės pagalbos infrastruktūros

85

JAV rodiklių sistemas kuria įvairios valdžios institucijos, pavyzdžiui, Jungtin÷ sveikatos priežiūros organizacijų
akreditavimo komisija (angl. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations), Sveikatos ir paslaugų
departamentas, Sveikatos priežiūros tyrimų ir kokyb÷s agentūra, taip pat nevyriausybin÷s organizacijos, pavyzdžiui, The
Commonweath Fund ir kt.
86
VšĮ „MTVC“, Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas. Galutin÷
vertinimo ataskaita, 2009.
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atnaujinimas gerina kardiologinių susirgimų diagnostiką ir gydymą, tuo mažindamas mirštamumą ir
mirtingumą nuo ŠKL, tačiau neturi įtakos sergamumo rodikliams“87.
Mirtingumo nuo ŠKL tyrimo metu vertinimas buvo atliekamas medicininės įrangos, kardiologinių paslaugų
lygiu, taip pat buvo analizuojamas mobiliųjų brigadų įdiegimo poveikis mirtingumui nuo ŠKL ir hospitalinis
letalumas (mirtimi pasibaigę ligos atvejai).
Mirtingumo nuo ŠKL tyrimas: duomenų šaltiniai ir tyrimo metodai
Tyrimo metu buvo analizuojama statistinė SVEIDROS duomenų bazės informacija, apimanti 2004 m., 2007 m. ir 2008 m.
88
duomenis apie paslaugų teikimą ir mirčių atvejus Lietuvos ASPĮ pacientams (pagal lytį ir amžiaus grupes ) I00-I99, I10-19,
I20-25, I60-65 diagnostinėse grupėse, taip pat informacija apie paslaugų teikimą ir mirčių atvejus RLŠKL projekto ligoninėse
ASPĮ pacientams I21-I22 diagnostinėse kategorijose. Be to, buvo analizuojami statistiniai mirtingumo duomenys, atlikta
kardiologijos srities ekspertų apklausa.

RLŠKL projekto diagnostinių ir terapinių intervencijų poveikis mirtingumui buvo vertinamas pagal specifines
kraujotakos sistemos ligų diagnostines kategorijas:




mirtingumas nuo išeminės (koronarinės) širdies ligos (IŠL) – TLK 10 kodai: I20 – I25;
mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų, įskaitant galvos smegenų insultą (GSI) – TLK 10 kodai: I60 –
I65, I69;
mirtingumas nuo ūmių kardiologinių būklių, įskaitant miokardo infarktą (MI) – TLK 10 kodai – I21, I22,
I23, I24.

Nuo 2011-04-01 TLK-10 ligų klasifikaciją pakeitė TLK-10-AM klasifikacija
Pagal sveikatos apsaugos ministro 2011-02-23 įsakymą Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų
klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo”
nuo 2011-04-01 visos Lietuvos SPĮ turi pereiti nuo TLK-10 ligų klasifikacijos prie TLK-10-AM klasifikacijos. Naujoji
klasifikacija yra detalesnė, vieną TLK-10 kodą gali atitikti kelių TLK-10-AM kodų grupė.

RLŠKL projekte įsigyta medicininė įranga buvo vertinama pagal paskirtį (diagnostikai ar gydymui; kokiems
konkretiems susirgimams diagnozuoti ar gydyti) ir specifiškumą (įranga skirta išskirtinai ŠKL susirgimų
grupei). Tyrimo rengėjai pažymėjo, kad įsigyta medicininė diagnostinė įranga dėl padidėjusio susirgimų
išaiškinamumo gali daryti įtaką sergamumo rodiklių augimui89.
Atliekant analizę kardiologinių paslaugų lygiu buvo vertinamas RLŠKL projekto metu sukurtų naujų
paslaugų poveikis mirtingumui. Projekte dalyvavusių SPĮ paslaugų teikimo rodikliai buvo lyginami su visos
Lietuvos rodikliais. Skirtingose paslaugų kategorijose (pirminė sveikatos priežiūra, ambulatorinės
kardiologinės paslaugos, stacionarinės paslaugos) analizuoti apsilankymų ir pacientų skaičiaus rodikliai.
Vertinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – PSP) teikimą pacientams, sergantiems ŠKL, buvo
analizuoti šie rodikliai:


apsilankymų pas šeimos gydytojus dėl ŠKL ligų skaičius (bendras ir pagal ligų kategorijas);

87

Nacionalin÷s sveikatos tarybos prie LRS 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. N-3 „D÷l l÷tinių širdies ir kraujagyslių ligų
prevencijos ir gydymo vadybos optimizavimo“ (cituota iš VšĮ „MTVC“, Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas. Galutin÷ vertinimo ataskaita, 2009).
88
Mirtingumo rodikliai analizuojami trijose amžiaus grup÷se (0–64 m., 65–74 m. ir vyresni nei 75 m. amžiaus), kurios
išskirtos atsižvelgiant į „Lietuvos gyventojų sergamumo bei mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo
strategijoje“ išskirtas amžiaus grupes.
89
VšĮ „MTVC“, Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas. Galutin÷
vertinimo ataskaita, 2009, p. 26.
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pacientų, gydytų šeimos gydytojų dėl ŠKL ligų, skaičius (bendras ir pagal amžiaus grupes).

Vertinant antrinių ambulatorinių kardiologinių paslaugų teikimą pacientams su galutine I00-I99 diagnoze,
analizuoti šie rodikliai:



ambulatorinės specializuotos pagalbos (gydytojo kardiologo konsultacija) teikimas (apsilankymų
(konsultacijų) skaičius ir pacientų skaičius);
atskirai analizuotas kokybiškesnėmis laikomų paslaugų – kardiologinės paslaugos, kai atliekama
širdies echoskopija ir/ar veloergometrija (paslaugos kodas 2705) – teikimas. Šis paslaugos kodas
buvo įvestas nuo 2007-05-01. Tokia paslauga laikoma kokybiškesne, kadangi užtikrinamas
kompleksiškesnis ligonio ištyrimas, o geresnis ištyrimas sąlygoja tikslesnę diagnostiką ir
veiksmingesnį gydymą90. RLŠKL projekto įgyvendinimo metu buvo perkama medicininė įranga, skirta
tokių paslaugų teikimui.

Stacionarinių paslaugų teikimas pacientams, sergantiems ŠKL, buvo analizuojamas pagal paslaugų, teikiamų
ligoniams, kuriems diagnozuotos ūmios kardiologinės būklės (I21-I22), struktūros pokyčius – buvo
analizuotas paslaugų teikimas šiems ligoniams (atvejų skaičius, pacientų skaičius) pagal šiuos gydymo
profilius: reanimacijos, kardiologijos ir vidaus ligų (terapijos – terapija II, terapija III) paslaugos.
Investuojant į medicinos įrangą buvo sukurtos sąlygos intervencinės radiologijos (kardiologinės ir
elektrofiziologinės intervencinės diagnostikos ir gydymo) paslaugų augimui universitetinėse ligoninėse
(VULSK ir SMUK). Šios brangiosios procedūros turi didelę įtaką gydymo rezultatams, pavyzdžiui, ligonių
mirštamumo mažėjimui, todėl mirties atvejų skaičius (bendras ir pagal mirusių pacientų amžiaus grupes) taip
pat yra aktualus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklis. Šis rodiklis gali būti taikomas kaip rezultato91
kokybės rodiklis. Žvelgiant iš veiksmų programos rodiklių sistemos perspektyvos, tai galėtų būti strateginio
konteksto (poveikio) rodiklis.
Dalis lėšų pagal RLŠKL projektą buvo panaudota stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo
infrastruktūrai atnaujinti (parama skirta dviem specializuotoms medicininės reabilitacijos paslaugas
teikiančioms ASPĮ – VšĮ Valkininkų sanatorija ir VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė – ir VULSK). Tyrimo metu
analizuotas rodiklis „Reabilituotų pacientų su galutinėmis I20-I22 diagnozėmis skaičius”.
Stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas (atvejų skaičius ir pacientų skaičius) VULSK
analizuotas pagal šias paslaugų kategorijas:







Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos;
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos;
Reabilitacija II: sergant kraujotakos sistemos ligomis;
Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų);
Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų);
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 65 dienos).

Mirtingumo nuo ŠKL tyrimo metu buvo daroma prielaida, kad investicijos į įrangos atnaujinimą didina
paslaugų kokybę, o investicijos į naujos įrangos įsigijimą sudaro sąlygas paslaugų plėtrai, taigi, didina
paslaugų prieinamumą. Vis tik toks paslaugų prieinamumo interpretavimas neatitinka užsienio šalyse
taikomos sampratos, kur vadovaujamasi nuostata, kad būtina prielaida paslaugų prieinamumui vertinti yra
tam tikrų paslaugų buvimas.
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VšĮ „MTVC“, Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas. Galutin÷
vertinimo ataskaita, 2009, p. 31.
91
Šalia struktūrinių ir proceso kokyb÷s rodiklių pagal A. Donabedian.
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Apskritai analizuojant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pokyčius, svarbu atsižvelgti į tam tikrus išorinius
veiksnius, kurie nepriklauso nuo ES struktūrinės paramos investicijų, bet gali reikšmingai lemti paslaugų
teikimo apimtį. Vienas svarbiausių išorinių veiksnių yra paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto tvarka
(pavyzdžiui, mažėjantis finansavimas gali įtakoti teikiamų paslaugų struktūrą). Kita vertus, manoma, kad,
pavyzdžiui, stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos „konkuruoja” su ambulatorinėmis medicininės
reabilitacijos paslaugomis.92
Papildomi rodikliai, kurie nebuvo analizuoti mirtingumo nuo ŠKL tyrimo metu, bet kurie gali būti aktualūs
vertinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą (ne tik ŠKL atveju), yra sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
koordinavimas, grįžtamojo ryšio tęsiant ligų gydymą užtikrinimas.
Kalbant apie užsienio šalių praktiką atliekant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės stebėseną ŠKL srityje,
galima teigti, kad kokybės rodikliai šioje srityje yra gerai išvystyti. Galima išskirti dvi tarptautiniu lygiu
pripažintas ŠKL kokybės rodiklių sistemas – OECD sveikatos priežiūros kokybės rodiklių projekto siūlomus
kardiologinės sveikatos priežiūros kokybės rodiklius ir Euro Consumer Heart Index rodiklius, kuriuos skaičiuoja
Briuselyje įsikūrusi organizacija Health Consumer Powerhouse.
OECD kardiologinės sveikatos priežiūros kokybei stebėti rekomenduoja 17 sveikatos sistemos lygio rodiklių,
suskirstytų į 4 kategorijas:93







Antrinio lygio prevencija: rodikliai, susiję su tam tikrų medikamentų (ACE-inhibitorių, beta-blokatorių)
skyrimu išrašant pacientą iš gydymo įstaigos;
Ūminiai koronariniai sindromai: rodikliai, susiję su tam tikrų paslaugų suteikimo laiku ūmaus MI
atveju, pavyzdžiui, laikas nuo atvykimo iki trombolizės atlikimo (minutėmis), laikas nuo atvykimo iki
PKTA pradžios (minutėmis) ir pan., taip pat mirštamumas per metus po ūmaus MI;
Kardiologinės intervencijos (vainikinių arterijų šuntavimas – VAŠO, perkutaninė transliuminalinė
vainikinių arterijų angioplastija – PKTA): hospitalinis mirštamumas po VAŠO, PKTA; mirštamumas per
metus po VAŠO; pakartotinis VAŠO per 6 mėn. po išrašymo; pacientai, kuriems per 24 val. po VAŠO
atliekama PKTA; pakartotinė PKTA per 30 dienų po išrašymo;
Širdies nepakankamumas: hospitalinis mirštamumas dėl širdies nepakankamumo, pacientų skaičius,
kuriems po išrašymo skirti ACE-inhibitoriai, beta-blokatoriai.

Šie rodikliai turi būti interpretuojami atsižvelgiant į konteksto rodiklius, tokius kaip mirštamumas nuo ŠKL
skirtingose amžiaus ir rizikos grupėse, taip pat kardiologinių procedūrų ir operacijų taikymo (skyrimo,
naudojimo) rodiklius. Vieni rodikliai suteikia informacijos kontekstą, kiti – apie sveikatos priežiūros kokybę,
pvz., standartizuoti išrašymo iš ligoninės rodikliai po širdies nepakankamumo atspindi kontekstą, o ne kokybę.
Kokybei tinkamesni mirštamumo, gydymo beta-blokatoriais ar ACE-inhibitoriais rodikliai.
OECD ekspertų nuomone, siūlomi kardiologinės sveikatos priežiūros kokybės rodikliai, kartu su pirminės
prevencijos (rūkančiųjų dalis, diabeto paplitimas, nutukimo ir gyventojų fizinio aktyvumo rodikliai)94 ir
mirštamumo nuo ūmaus miokardo infarkto rodikliais, yra geras pagrindas visapusiškai ŠKL stebėsenai.
Konkretus pirminei kardiologinių susirgimų prevencijai aktualus rodiklis yra (padidėjusio) kraujospūdžio
matavimas.
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VšĮ „MTVC“, Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas. Galutin÷
vertinimo ataskaita, 2009, p. 37.
93
Lambie, L. et al., OECD Health Technical Papers No. 14. Selecting Indicators For The Quality Of Cardiac Care At The
Health Systems Level In OECD Countries, 2004.
94
Pasiūlymus d÷l rodiklių rengę OECD ekspertai pažym÷jo, kad pirmin÷ ŠKL prevencija nesiskiria nuo kitų ligų
prevencijos, tod÷l specifinių pirmin÷s prevencijos rodiklių nenustat÷. Tiek širdies ir kraujagyslių, tiek kitų ligų prevencijai
aktualūs keturi pagrindiniai rodikliai (rūkančiųjų dalis, diabeto paplitimas, nutukimo ir gyventojų fizinio aktyvumo
rodikliai).
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Ekspertų nuomone, OECD rodiklių rinkinys ateityje turi būti papildytas rodikliais, kurie atspindėtų pasiekimus
tokiose sparčiai besivystančiose srityse kaip širdies transplantacijos, pagalbiniai skilvelių prietaisai, širdies
aritmijos ar koronarinis stentavimas. Aritmijų gydymas ir stebėsena yra ypač svarbūs, kadangi širdies
aritmijos yra pagrindinė staigios mirties priežastis, be to, aritmijų (širdies ritmo sutrikimų) gydymas brangiai
kainuoja.
Health Consumer Powerhouse skaičiuojamas Euro Consumer Heart Index yra naudojamas skirtingų šalių
sveikatos priežiūros kokybės ŠKL srityje palyginimui pagal įvairius rodiklius. 2008 m. indeksą sudaro 28
rodikliai, suskirstyti į šias grupes:






Informacijos prieinamumas, pacientų teisės ir pasirinkimas (4 rodikliai);
Paslaugų prieinamumas (įskaitant laukimo laiką) (4 rodikliai);
Prevencija (8 rodikliai);
Procedūros (įskaitant medikamentus) (7 rodikliai);
Rezultatai (5 rodikliai).

Detalus Euro Consumer Heart Index rodiklių sąrašas pateikiamas lentelėje (20 lentelė).
20 lentelė. Euro Consumer Heart Index rodikliai
Rodiklių grupė
Informacijos
prieinamumas,
pacientų teisės ir
pasirinkimas
Paslaugų
prieinamumas
(įskaitant laukimo
laiką)

Prevencija

Procedūros
(įskaitant
medikamentus)

Rezultatai

Rodikliai
Kokybiška informacija apie širdies ir kraujagyslių ligų specialistus
Teisė rinktis specialistą savo šalyje
Teisė rinktis specialistą ES
Raštų (pvz., specialisto rašto bendrosios praktikos gydytojui) kopijos siuntimas pacientui
Centrų, kuriuose visą parą atliekama perkutaninė koronarinė intervencija (PKI), skaičius 1 mln.
gyventojų
Daktaro apžiūra tą pačią dieną dėl skausmo krūtinėje
Echokardiogramos ir diagnostikos atlikimas tą pačią dieną dėl įtariamos širdies ligos
Laukimo laikas neskubiam vainikinės arterijos šuntavimui (VAŠ)/perkutaninei koronarinei
intervencijai (PKI)
Nacionalinė širdies ir kraujagyslių ligų tikrinimo programa
Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai motyvuoti imtis prevencinių priemonių
Hipertenzija; vidutinis sistolinis kraujo spaudimas
Pagalba mesti rūkyti
Rūkymo apribojimai
Mankšta mokyklose
Dieta: vaisių ir daržovių vartojimas
Nutukimas
Greitosios pagalbos automobilio atvykimo greitis
Laikas nuo atvykimo ir gydymo
Reperfuzija (trombolizė, PKI)
Vaistai, statinai
Vaistai, klopidogrelis
Defibliatorių prieinamumas viešose vietose
Mirštamumas per 30 dienų nuo ūmaus MI
Mirštamumas per 30 dienų nuo išeminio insulto
Mirštamumas nuo išeminės (koronarinės) širdies ligos (IŠL), standartizuotas rodiklis/ 100 000
gyventojų
Mirštamumas nuo insulto, standartizuotas rodiklis/ 100 000 gyventojų
Reabilitacijos programa, programa po ligos

Šaltinis: Euro Consumer Heart Index 2008, www.healthpowerhouse.com
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Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas
(2 ir 3 priemonės)
Šioje dalyje analizuojami rodikliai, kurie gali būti aktualūs šioms priemonėms:



Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių
priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas (2 priemonė);
Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros
atnaujinimas (3 priemonė).

H. T. Stefox,95 apžvelgęs daugiau nei 190 straipsnių apie sveikatos priežiūros kokybės vertinimą traumų
atveju, per pastaruosius du dešimtmečius publikuotų daugiausia JAV ir Europos šalyse, nustatė, kad sveikatos
priežiūros kokybei traumų atveju vertinti dažniausiai taikomi proceso kokybės rodikliai, o duomenys šiems
rodikliams renkami iš medicininių dokumentų. Kita vertus, Jungtinės Karalystės Sveikatos departamentas,
pastaruoju metu skiriantis daug dėmesio GMP ir skubios pagalbos kokybės rodikliams, paslaugų kokybei
vertinti taiko klinikinius rodiklius, pagal kuriuos vertinamas ne tik procesas, bet ir rezultatas (paslaugų
saugumas, rezultatyvumas, paciento pasitenkinimas). Informacija apie Jungtinėje Karalystėje taikomus
kokybės rodiklius pateikiama pavyzdyje (4 pavyzdys).
4 pavyzdys. Klinikiniai paslaugų kokybės rodikliai traumų ir kitais skubiais atvejais: JK pavyzdys
Nuo 2011 m. balandžio mėn. Jungtinėje Karalystėje taikomi 8 nauji klinikiniai paslaugų kokybės rodikliai traumų ir skubios
pagalbos atvejais. Naujų paslaugų kokybės rodiklių tikslas – suteikti visapusiškesnę ir labiau subalansuotą informaciją apie
sveikatos priežiūros kokybę (ne tik apie paslaugos suteikimo laiką, bet ir apie paciento pasitenkinimą, paslaugos saugumą ir
klinikinį rezultatyvumą).
Nauji rodikliai pakeitė ankstesnį rodiklį, pagal kurį traumos ar kitu skubiu atveju priėmimo skyriuje paslaugos pacientui turėjo
būti suteiktos ne daugiau kaip per 4 valandas nuo paciento atvykimo į priėmimo skyrių, o jei pacientą pristato GMP
automobilis – nuo tada, kai jis perduodamas priėmimo skyriui arba praėjus 15 min. nuo GMP automobilio atvykimo, jei
perdavimas neįvyksta per 15 min. (nustatytas 4 val. terminas baigiasi, kai pacientas yra paguldomas į stacionarą,
perduodamas kitai SPĮ arba išrašomas). Pažymėtina ir tai, kad pradžioje 4 val. terminas buvo taikomas 98 proc. atvejų, o
vėliau atsižvelgiant į klinikines rekomendacijas, reikalavimas buvo sušvelnintas iki 95 proc. (pagrindinis motyvas buvo tas, kad
kai kurioms priėmimo skyriuje teikiamoms ir pacientams reikalingoms paslaugoms, pavyzdžiui, kompiuterinei tomografijai
atlikti, reikia laiko, todėl 4 val. termino nesilaikymas yra pateisinamas, jei pacientui atliekamos tam tikros ilgiau trunkančios
procedūros).
Paslaugų kokybei traumų ir kitais skubiais atvejais vertinti taikomi klinikiniai kokybės rodikliai pristatomi lentelėje (21 lentelė).
Kiekviena SPĮ, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas traumų ir kitais skubiais atvejais, turi rinkti duomenis, reikalingus
kokybės rodikliams apskaičiuoti, ir skelbti informaciją apie rodiklius savo interneto svetainėje, kartu su paaiškinimais, ką
pasiekti rodikliai reiškia, ir kaip SPĮ numato gerinti savo veiklą ateityje. Rodiklių pagrindu sveikatos priežiūros paslaugų
užsakovai nustatys kokybės tikslus individualioms SPĮ.
Kartu su traumų ir skubios pagalbos kokybės rodikliais buvo atnaujinti ir GMP paslaugų kokybės rodikliai. GMP paslaugoms
nustatyta 11 rodiklių, kurie taip pat apima ne tik paslaugos suteikimo laiką (kas ir toliau išlieka svarbiu rodikliu), bet ir
paslaugų saugumą, dėmesį pacientui ir paciento pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal JK Sveikatos departamento informaciją (www. dh.gov.uk).

95

Stelfox, H. T. et al., Quality Indicators for Evaluating Trauma Care: A Scoping Review. (Reprinted) Arch Surg/Vol 145
(No. 3), Mar 2010.
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21 lentelė. JK taikomi klinikiniai paslaugų kokybės rodikliai traumų ir kitais skubiais atvejais
Trumpas
pavadinimas
Ambulatorinė
sveikatos
priežiūra

Neplanuotų
pakartotinių
apsilankymų
rodiklis

Ilgas pavadinimas

Rodiklio paskirtis

Ambulatorinė sveikatos priežiūra skubiais atvejais:
pacientų, priimtų ir galiausiai paguldytų į priėmimo ir
skubios pagalbos skyrių dėl poodžio uždegimo ir giliųjų
venų trombozės, dalis.
Medicininės būklės, priklausančios nuo ambulatorinės
sveikatos priežiūros: pacientų, priimtų dėl poodžio
uždegimo ir giliųjų venų trombozės, skaičius, tenkantis
vienam gyventojui.
Neplanuotas pakartotinis apsilankymas priėmimo ir
skubios pagalbos skyriuje, nepraėjus 7 dienoms nuo
pirmojo apsilankymo (įskaitant pakartotinius kito sveikatos
priežiūros specialisto siuntimus).

Mažinti į ligoninę guldomų ligonių
skaičių, gerinant ambulatorinę
sveikatos priežiūrą.

Bendras laikas,
praleistas
priėmimo ir
skubios
pagalbos
skyriuje
Pacientai, išėję
neapžiūrėti

Kiek laiko vidutiniškai (mediana), 95 proc. atvejų ir
ilgiausiai tenka praleisti priėmimo ir skubios pagalbos
skyriuje paguldytiems ir nepaguldytiems pacientams.

Paslaugų
96
kokybė

Veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant įvertinti pacientų,
besinaudojančių priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
paslaugomis, jų globėjų ir personalo patirtį, rezultatų ir
veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant pagerinti paslaugas,
kokybinis apibūdinimas.
Laikas nuo atvykimo iki pacientų, atvežtų greitosios
medicinos pagalbos automobiliu, pradinės apžiūros,
apimančios trumpos istorijos, skausmo ir ankstyvų
požymių skalės (įskaitant gyvybės ženklus) įvertinimą.
Laikas nuo atvykimo iki sprendimą priimančio gydytojo
(asmens, kuris gali parengti gydymo planą ir išrašyti
pacientą) konkretaus gydymo.

Laikas iki
pirminės
apžiūros
Laikas iki
gydymo

Išregistravimas

Žmonių, kurie išeina iš priėmimo ir skubios pagalbos
skyriaus neapžiūrėti, dalis.

Pacientų, pristatytų į pirmo ar antro tipo priėmimo ir
skubios pagalbos skyrių (suaugusieji, besiskundžiantys
netrauminiu skausmu krūtinėje, karščiuojantys vaikai iki 1
metų ir pacientai, neplanuotai grįžę su ta pačia problema
per 72 val. nuo išrašymo) ir prieš išrašymą apžiūrėtų
greitosios pagalbos specialisto, dalis.

Mažinti pakartotinių apsilankymų
priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje
skaičių, gerinant priežiūrą ir
komunikaciją pirmojo apsilankymo
metu.
Gerinti priežiūros savalaikiškumą ir
stebėseną, siekiant sumažinti pacientų
laukimo laiką priėmimo ir skubios
pagalbos skyriuje.

Gerinti pacientų pasitenkinimą
paslaugomis ir mažinti klinikinę riziką
pacientų, kurie išeina iš skubios
pagalbos skyriaus negavę reikiamos
pagalbos, atžvilgiu.
Gerinti pacientų, besinaudojančių
priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
paslaugomis, ir jų globėjų patirtį.

Mažinti klinikinę riziką, siejamą su laiku,
kurį neapžiūrėtas pacientas praleidžia
priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje.
Mažinti klinikinę riziką ir diskomfortą,
siejamus su laiku, kurį pacientas
praleidžia priėmimo ir skubios pagalbos
skyriuje prieš pradedant gydymą.
Gerinti klinikinį procesą ir rezultatus,
mažinti riziką pacientams.

Šaltinis: Department of Health, A&E Clinical Quality Indicators. Data definitions. (www. dh.gov.uk).
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N÷ra vieno konkretaus duomenų šaltinio ar metodo, kuris pad÷tų suprasti aptarnavimo kokybę, tod÷l paslaugų teik÷jams
duota laisv÷ savo nuožiūra kurti metodus, kurie, jų manymu, labiausiai tinka aptarnavimo kokybei suprasti ir įvertinti.
Nepaisant to, šį rodiklį der÷tų įtraukti į kokybinį aptarnavimo kokyb÷s vertinimą, neapsiribojant tik kiekybin÷mis pacientų
pasitenkinimo priemon÷mis klausimynuose. Paslaugų teik÷jai tur÷tų aprašyti: kokių veiksmų jie ÷m÷si, kad suprastų ir
įvertintų plačios ir reprezentatyvios pacientų grup÷s, jų glob÷jų ir personalo patirtį, susijusią su visą parą teikiamomis
paslaugomis; kokie buvo vertinimo rezultatai; kokių veiksmų buvo imtasi siekiant pagerinti paslaugas, atsižvelgus į
rezultatus; kaip pager÷jo aptarnavimas.
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Pacientui prireikus būtinosios ar skubios pagalbos dažnai turi būti užtikrinamas nepertraukiamas (žvelgiant iš
paciento pozicijos) kelių sveikatos priežiūros įstaigų (pavyzdžiui, GMP stoties ir stacionarines paslaugas
teikiančios SPĮ priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus) darbas, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.
Taikomi kokybės rodikliai turi atspindėti paslaugos teikimo nepertraukiamumą. JK pavyzdys rodo, kad net ir
užtrukus GMP automobiliu atvežto paciento perėmimui (ilgiau nei 15 min.), priėmimo skyriuje teikiamų
paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo to momento, kada pacientas turėjo būti perduotas į
priėmimo skyrių.
Teikiant skubios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros, taip pat greitosios medicinos
pagalbos (toliau – GMP) paslaugas, svarbiausias rodiklis yra paslaugų suteikimo savalaikiškumas ir
operatyvumas (pavyzdžiui, GMP paslaugų atveju vienas iš galimų sveikatos priežiūros paslaugų proceso
kokybės rodiklių – laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios
GMP darbuotojams atvykus pas pacientą).97
Galimi GMP paslaugų kokybės vertinimo rodikliai
Iki 2011 m. sausio 1 d. galiojo GMP paslaugų kokybės vertinimo kriterijai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-329, kurie galėtų būti taikomi SAM administruojamos SSVP 3 priemonės įgyvendinimo
stebėsenai kaip rezultato lygio rodikliai:


Skubaus iškvietimo laikas, per kurį GMP brigada nuvyksta iki paciento (nuo iškvietimo priėmimo iki atvykimo pas
ligonį). Pavyzdžiui, tikslas galėtų būti 90 proc. atvejų miesto vietovėje nuvykti per 15 min., o kaimo vietovėje – per 25
min. (tai būtų sveikatos priežiūros proceso kokybės rodiklis);



Suaugusiųjų ir vaikų, GMP brigadų atvežtų į stacionarinių ASPĮ priėmimo skyrius, hospitalizacija, proc. (tai būtų
sveikatos priežiūros rezultato kokybės rodiklis).

Pagal SAM administruojamas SSVP 2 ir 3 priemones teikiama parama turėtų pagerinti paramą gavusių SPĮ
struktūrinius kokybės rodiklius (užtikrinant atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams paslaugų
teikimui) ir proceso kokybės rodiklius (užtikrinant paslaugų suteikimą per teisės aktų nustatytus ar klinikiniu
požiūriu aktualius terminus). Nustatyti tinkamus sveikatos priežiūros paslaugų rezultato kokybės rodiklius,
atspindinčius suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų poveikį paciento sveikatai, būtų sudėtinga dėl keleto
priežasčių:





Pirma, paramą gavusiose SPĮ paslaugos teikiamos labai įvairiais atvejais, todėl nėra galimybių
nustatyti bendrą rezultato rodiklį (rodiklius).
Antra, kai pagalba teikiama ypač sudėtingais atvejais, paramą gavusių SPĮ (ypač GMP paslaugas
teikiančių SPĮ) pagrindinė užduotis – stabilizuoti paciento būklę ir operatyviai pristatyti pacientą į tą
ASPĮ, kurioje jam būtų suteiktos reikalingos paslaugos.
Trečia, parama skiriama per mažam SPĮ skaičiui, kad būtų pasiekta reikšmingų sveikatos rodiklių
pokyčių Lietuvos mastu.

Kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodikliai, kurie potencialiai galėtų būti taikomi ir SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai, buvo analizuoti VMAI atliktų GMP paslaugų ir
priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose teiktų paslaugų planinių kokybės kontrolių98 metu, pavyzdžiui:

97

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio
6 d. įsakymu Nr. V-895, įtvirtina siekiamybę, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos
teikimo gyvybei gr÷smingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10–15 min., kaime iki 20–25 min., kitais atvejais – mieste iki
30 min., kaime iki 45 min. (Reikalavimų 23 punktas).
98
VMAI atliko šias planines kokyb÷s kontroles: 2009 m. visose GMP paslaugas teikiančiose ASPĮ (GMP paslaugas teik÷
60 ASPĮ), o 2010 m. – antrinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ pri÷mimo ir
skubios pagalbos skyriuose.
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Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje suteiktų paslaugų skaičius ir jo dinamika (proceso kokybės
rodiklis);
Suteiktų paslaugų struktūra: stacionarizuotų pacientų skaičius (iš jų skubos tvarka stacionarizuotų
pacientų skaičius); ambulatoriškai suteiktos paslaugos: būtinoji pagalba, stebėjimo paslauga,
nebūtinoji pagalba (proceso kokybės rodikliai);
Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus atitiktis Specialiųjų reikalavimų stacionarinės ASPĮ priėmimoskubios pagalbos skyriui nuostatoms: medicininės įrangos komplektacija (struktūrinis kokybės rodiklis
– ES struktūrinė parama turėtų būti naudojama užtikrinti priėmimo ir skubios pagalbos skyrių
aprūpinimą būtiniems tyrimams atlikti reikalinga medicinine įranga);
GMP paslaugų intensyvumo rodikliai: brigadų skaičius, kvietimų skaičius, vidutinis ASPĮ/brigados
aptarnautų kvietimų skaičius ir jo dinamika (proceso kokybės rodiklis);
GMP iškvietimų struktūros rodikliai: paslauga suteikta vietoje, vežta į stacionarą; mirtys kvietimų
vietoje, pakartotiniai kvietimai (rezultato kokybės rodikliai);
GMP pervežimų struktūra: iš namų į ASPĮ, iš ASPĮ į kitą ASPĮ ir pan. (proceso kokybės rodiklis);
GMP kvietimų pasiskirstymas pagal priežastis: nelaimingi atsitikimai, ūmi liga, lėtinė liga (būklė),
nėštumas, pervežimas (proceso kokybės rodiklis);
GMP paslaugos suteikimo savalaikiškumas (vertinant laiką nuo iškvietimo iki atvykimo pas pacientą).

Nors GMP paslaugoms gali būti taikomi įvairūs kokybės rodikliai, bendrame rodiklių kontekste tinkamiausias
atrodo GMP paslaugų proceso kokybės rodiklis – laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios pagalbos
teikimo pradžios. Kokybiškų GMP paslaugų samprata pateikiama lentelėje (22 lentelė).
22 lentelė. Kokybiškų GMP paslaugų samprata

Gyvybei grėsmingi atvejai
Kiti atvejai

Laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios pagalbos teikimo
pradžios
Mieste
Kaime
Iki 15 min.
Iki 25 min.
Iki 30 min.
Iki 45 min.

Šaltinis: Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895.

Paramą gavusioms ASPĮ turėtų būti nustatytas aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje kokybės rodiklis, pavyzdžiui,
95 proc. pacientų turi būti suteiktos kokybiškos GMP paslaugos, vertinant pagal laiką nuo iškvietimo
užregistravimo iki pirmosios pagalbos teikimo pradžios.
Svarstytina galimybė SAM administruojamos SSVP 3 priemonės įgyvendinimo stebėsenai taikyti GMP gerų
darbo rezultatų rodiklius, kurie pagal sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V1131 turi būti patvirtinti iki 2012-07-01.
Galiausiai traumų (ypač sunkių) atvejais aktualus sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo laiko
(operatyvumo) rodiklis yra paslaugų suteikimas ankstyvuoju potrauminiu laikotarpiu, t. y. per vadinamąją
„auksinę” valandą. Šis rodiklis apima ir ikistacionarines (GMP), ir labai ankstyvas stacionarines (priėmimoskubios pagalbos skyriai) paslaugas. Jis apibūdintų sveikatos priežiūros proceso kokybę.
Proceso kokybės rodikliams, susijusiems su paslaugų suteikimo laiku, apskaičiuoti labai svarbus tinkamas
medicininės dokumentacijos pildymas. Tačiau šioje srityje dar yra nemažai problemų, pavyzdžiui, VMAI
tikrindama medicininės dokumentacijos (formos Nr.110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė” –
toliau GMP kortelė) pildymo kokybę GMP paslaugų planinių kontrolių metu nustatė, kad mirties atvejų GMP
kortelėse pacientų gaivinimo atvejais dažnai buvo nepažymėti duomenys apie kritinės būklės atsiradimo
laiką, gaivinimo pradžią, pabaigą, trukmę, motyvaciją nutraukti gaivinimą, atskirais atvejais pažymėta
gaivinimo trukmė buvo nepakankama, kad gaivinimo nutraukimas būtų motyvuotas.
Medicininės dokumentacijos pildymo kokybė (pavyzdžiui, privalomų žymėjimų, tokių kaip anamnezė, arterinis
kraujospūdis, širdies susitraukimų dažnis, kvėpavimas, sąmonė, paciento objektyvios būklės nurodymas) gali
113

SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
būti aktuali atliekant tyrimus, susijusius su sveikatos priežiūros rezultato kokybės analize ir vertinant, kokį
poveikį rezultatui turėjo paciento būklė ir paslaugos teikimo procesas (pacientui atlikti veiksmai, tyrimai).
Tiesa, tokie tyrimai būtų aktualesni ir lengviau įgyvendinami atskirų SPĮ lygiu, o jų rezultatai geriausiu atveju
galėtų būti panaudoti ES struktūrinės paramos investicijų poveikiui vertinti (analizuojant, ar atnaujinta
infrastruktūra, įsigyta įranga sudarė prielaidas pasiekti geresnį sveikatos rezultatą pacientui).

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas (4 priemonė)
Onkologinių susirgimų srityje sveikatos priežiūros kokybės rodiklių sistemos kuriamos atsižvelgiant į du
veiksnius: vėžinių susirgimų diagnostikos ir gydymo etapus (žr. 19 pav. ) ir vėžio tipą (pavyzdžiui, gimdos
kaklelio, krūties, kolorektalinis ir pan.). Taip pat atsižvelgiama į anksčiau minėtus sveikatos priežiūros kokybės
komponentus: struktūrą arba aplinką, kurioje vykdoma sveikatos priežiūra, procesą arba būdą, kuriuo
vykdoma sveikatos priežiūra, ir rezultatus arba pasekmes (poveikį) paciento sveikatai.
19 pav. Vėžinių susirgimų diagnostikos ir gydymo etapai

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Epstein RM, Street RL Jr. Key communication tasks and outcomes: the cancer care continuum.
NIH Publication No. 07-6225. In: Epstein RM, Street Jr RL, eds. Patient-centered communication in cancer care: Promoting
healing and reducing suf- fering. Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2007: 68-88.

Pirmieji du etapai (prevencija ir patikrinimas) yra aktualūs visai populiacijai, diagnozės, gydymo ir išgyvenimo
etapai – tiems, kam buvo diagnozuotas vėžys, o gyvenimo pabaigos etapas – tiems, kurių liga yra
nepagydoma.
Užsienio šalyse, ypač JAV, įgyvendinta daug įvairių iniciatyvų ir projektų, skirtų nustatyti sveikatos priežiūros
kokybės rodiklius vėžinių susirgimų srityje. Vienos rodiklių sistemos orientuojamos į tam tikrą gydymo etapą
nepriklausomai nuo vėžio tipo (pavyzdžiui, rodikliai onkologinės sveikatos priežiūros kokybei gyvenimo
pabaigoje įvertinti), kitos – į tam tikrą vėžio tipą (pavyzdžiui, kokybės rodikliai krūties vėžio srityje). Kiekvienas
rodiklis turi būti paremtas klinikiniais įrodymais apie tam tikrų sveikatos priežiūros procese taikomų
priemonių (pavyzdžiui, chemoterapija, psichoterapija, komunikacija su pacientu ir jo šeimos nariais ir pan.)
įtaką sveikatos rezultatams. Klinikinių įrodymų naudojimas rodikliams pagrįsti padeda užtikrinti rodiklių
aktualumą, pagrįstumą, kuris reiškia, kad konkrečiu rodikliu matuojamas sveikatos priežiūros aspektas daro
esminį poveikį sveikatai ir gali būti tobulinamas, siekiant geresnių rezultatų. Proceso kokybės rodikliai
grindžiami įrodymais apie tam tikrų veiksmų ar procedūrų (pavyzdžiui, konkrečių gydymo būdų) poveikį ligos
eigai ir gydymo rezultatams, o rezultato kokybės rodikliai – įrodymais apie ligos poveikį gyvenimo trukmei,
gyvenimo kokybei (sergamumui, neįgalumui) ir panašiems rodikliams.
Daugeliui kokybės rodiklių, susijusių su onkologinių susirgimų sritimi, apskaičiuoti reikalingi duomenys iš
medicininių dokumentų, o medicininių įrašų peržiūrėjimas yra imlus laikui ir administracinę naštą didinantis
procesas. SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenai reikėtų rinktis tokius rodiklius, kurių
apskaičiavimui reikalingi duomenys galėtų būti surinkti iš SPĮ rengiamų statistinės apskaitos dokumentų
(pavyzdžiui, forma Nr.090/a „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę”), metinių
ataskaitų apie pirmą kartą nustatytus piktybinius navikus (forma Nr. 12) ir onkologinių ligonių kontingentus
(forma Nr. 24), taip pat kiti Lietuvos Vėžio registro duomenys).
Preliminariu vertinimu piktybinių navikų diagnozavimas ankstyvose stadijose (I, II) būtų tinkamas antrinis
rodiklis sveikatos priežiūros paslaugų kokybei onkologinių susirgimų srityje apibūdinti. Rodiklis galėtų būti
skaičiuojamas pagal tam tikras vėžio formas (diagnozės pagal TLK kodus), ligonių amžiaus grupes
(pavyzdžiui, iki 45 m., 45–64 m., daugiau nei 64 m.) ir lytį.
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Sveikatos priežiūros proceso kokybę iš dalies atspindi ir kai kurie kiti rodikliai, pavyzdžiui:




dienos stacionaro paslaugų (onkologija radioterapija, onkologija chemoterapija) skaičiaus dinamika
(atvejų skaičius, pacientų skaičius);
stacionarinių brangiųjų procedūrų, susijusių su onkologinėmis ligomis, skaičiaus dinamika;
vidutinė gulėjimo trukmė ir jos dinamika vėžinių susirgimų atveju (pagal TLK kodus).

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimas (5, 6, 8, 9
priemonės)
Šioje dalyje analizuojami rodikliai, kurie gali būti aktualūs šioms priemonėms:





Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas (5 priemonė);
Psichiatrijos stacionaro modernizavimas (6 priemonė);
Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas (8 priemonė);
Krizių intervencijos centrų įkūrimas (9 priemonė).

Priemonių, susijusių su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimu, įgyvendinimas
galėtų būti vertinamas atsižvelgiant į PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, taip pat Psichikos
sveikatos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. X-1070,
principus, prioritetus, tikslus ir uždavinius.
Didžioji dalis ES struktūrinės paramos investicijų psichikos sveikatos priežiūros srityje buvo planuota tam, kad
būtų pradėtos teikti iš esmės naujo tipo sveikatos priežiūros paslaugos, kurios geriau tenkintų pacientų
poreikius ir sumažintų brangesnių paslaugų skaičių (hospitalizacijų į stacionarą ir institucionalizacijų, t. y.
nukreipimo į nuolatinės globos pensionatus). Šia prasme būtų aktualu stebėti teikiamų psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų struktūros pokyčius pagal suteiktų paslaugų ir aptarnautų pacientų skaičiaus rodiklius.
Investicijos į psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias institucijas skiriasi nuo kitų investicijų į
sveikatos sektorių. Jei, pavyzdžiui, kardiologijos ir onkologijos srityse dominuoja modernios įrangos įsigijimas,
tai su psichikos sveikatos priežiūra susijusių projektų svarbiausi tikslai buvo sumažinti stigmos reiškinius,
priartinti teikiamas paslaugas prie paslaugų vartotojų ir prie bendrosios medicinos paslaugų, pakeisti
vyraujančių paslaugų pobūdį – kad šios paslaugos taptų draugiškos klientams, kad jas teiktų multidisciplininė
specialistų komanda ir kad būtų atstatyta pusiausvyra biopsichosocialiniame modelyje (t. y., kad pacientai
gautų ne tik medikamentinį gydymą, bet ir pilną spektrą psichosocialinių paslaugų, kurios specifiškai
skiriamos tam, kad būtų patenkinti šių pacientų poreikiai ir pagerinta jų gyvenimo kokybė).
Tiek modernios medicininės įrangos, skirtos diagnostikai ir (ar) gydymui, tiek kitų investicijų, užtikrinančių
biomedicininių technologijų plėtrą, vaidmuo psichikos sveikatos priežiūrą modernizuojančiuose projektuose
yra nedidelis. Tam tikra prasme galima kalbėti apie atvirkščias tendencijas – Psichikos sveikatos strategijoje
rekomenduojama koreguoti susidariusį nepalankų disbalansą tarp investavimo į biomedicininį ir
psichosocialinį paslaugų komponentą (t. y. rekomenduojama investuoti į modernias psichosocialines
technologijas, tokias kaip tarpdisciplininės specialistų komandos teikiamų paslaugų plėtra).
PSO rekomendacijos yra tokios, kad sunkiomis psichikos ligomis sergantiesiems bendruomenės lygyje turi
būti užtikrinti penki būtinieji paslaugų komponentai – medikamentinis gydymas, psichoterapija,
psichosocialinė reabilitacija, profesinė reabilitacija ir palaikomojo būsto programos. Du paskutinieji
komponentai priklauso Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai, trys pirmieji (medikamentinis
gydymas, psichoterapija ir psichosocialinė reabilitacija) turi būti teikiami sveikatos priežiūros įstaigose.
Vienas iš svarbiausių galutinių tikslų, teikiant šiuolaikines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, yra
psichikos ligonių teisių apsauga per šių pacientų poreikių patenkinimą bendruomenės lygyje ir
deinstitucionalizaciją, t. y. šių pacientų apgyvendinimo nuolatinės globos internatinėse įstaigose prevenciją.
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Priemonių, susijusių su psichikos sveikatos priežiūra, tikslai (visų, išskyrus stacionarinės psichiatrinės
pagalbos gerinimą) buvo susiję būtent su šiais strateginiais uždaviniais, todėl ir šių priemonių įgyvendinimo
stebėsena turi apimti minėtų poreikių tenkinimo ir poveikio (de)institucionalizacijos procesui vertinimą.
Kitas rodiklis, kurį galima taikyti psichikos sveikatos priežiūrai skirtų priemonių vertinimui – hospitalizacijos į
suaugusiųjų psichiatrijos stacionarinius skyrius atvejų mažėjimas. Kai kurios priemonės yra susijusios su
pusiau stacionarinės grandies plėtra (dienos stacionaro paslaugų plėtra, krizių intervencijos paslaugos), turint
tikslą mažinti stacionarinių lovų ir hospitalizacijų skaičių. Idealiu atveju reikėtų vertinti pokyčius regionuose,
bet tokiam vertinimui gali trukdyti psichiatrijoje paplitęs reiškinys, kai pacientai hospitalizuojami toliau nuo jų
gyvenimo vietos esančiuose psichiatrijos skyriuose (ligoninėse).
Hospitalizacijos mažėjimas nebūtų tinkamas vertinti 9 priemonės, susijusios su paslaugų vaikams ir šeimoms
plėtra, įgyvendinimo rezultatyvumą ir poveikį. Vaikų ir paauglių psichiatrijos lovų stipriai sumažėjo jau
senokai, ir jų bendras skaičius Lietuvoje yra labai nedidelis (apie 120 lovų 6 stacionariniuose skyriuose).
Psichiatrijos paslaugų vaikams vertinimas turėtų būti specifinis ir susijęs su poreikiu turėti ypatingą paslaugų
įvairovę kiekviename iš penkių regionų (stacionaras, dienos stacionaras, krizių intervencijos paslauga, vaikų
raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga, šeimų konsultavimas ir kt.). Būtent regioninių
kompleksinių centrų vaikams ir šeimai sukūrimas buvo vienos iš priemonių tikslas, todėl vertinant priemonės
įgyvendinimą reikėtų analizuoti, kaip pavyko priartėti prie šio tikslo, kaip pasikeitė paslaugų kokybė ir
prieinamumas kiekviename iš penkių regionų (atitinkančių penkis didžiuosius miestus).
Kalbant apie priemonių, susijusių su psichikos sveikatos priežiūra, įgyvendinimo stebėseną (ir vertinimą),
galima išskirti tris rezultatyvumo vertinimo lygius:






Pokyčiai paciento savijautos, pasitenkinimo paslaugomis ir jo artimiausios aplinkos lygyje. Individualių
pacientų ir jų artimiausios aplinkos lygis galėtų būti vertinamas sukuriant klausimyną ir apklausiant
naujo pobūdžio paslaugas gavusius pacientus apie šių paslaugų ypatumus bei pacientų poreikių
patenkinimą atsiradus šioms paslaugoms; klausimai turėtų atspindėti ne tik sveikatos ir psichikos
sveikatos problemas siaurąja prasme, bet tokius ypatumus kaip paslaugų draugiškumas klientams,
kompleksiškumas, stigma, konfidencialumas, paciento artimųjų požiūris ir kt.
Pokyčiai bendruomenės (regiono) lygyje. Strateginis SAM administruojamų SSVP priemonių tikslas
buvo stiprinti bendruomenines paslaugas, kad jų teikimo dėka kuo mažiau reikėtų naudoti stigmą ir
socialinę atskirtį didinančius (o taip pat išlaidų prasme neefektyvius) reiškinius – institucionalizaciją
(apgyvendinimą didelėse nutolusiose nuolatinės globos įstaigose) ir hospitalizaciją į psichiatrijos
ligoninės stacionarą. Vertinant šiame lygyje reikėtų analizuoti tokius rodiklius kaip suteiktų
bendruomeninių paslaugų skaičius, sustabdytų (neįvykusių) institucionalizacijos ir hospitalizacijos
atvejų skaičius, sumažėję stigmatizacijos reiškiniai. Jei statistiniame lygyje apčiuopti šias permainas
būtų per sudėtinga, galima galvoti apie tai, kad būtų pasitelkti paprasčiausi kokybiniai analizės
metodai (fokusuotos grupinės diskusijos, apklausiant ne tik paslaugų gavėjus, bet ir kitus susijusių
procesų dalyvius, ar konkrečių pavienių atvejų analizė).
Pokyčiai nacionaliniame lygyje. Nors šiame lygyje užfiksuoti pozityvius pokyčius dėl SAM
administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo būtų itin svarbu, sunku tikėtis, kad metodologiškai tai
būtų įmanoma. Be to, ši užduotis išeitų iš stebėsenos ribų ir reikalautų specialaus tyrimo ar vertinimo.
Todėl vykdant SAM administruojamų SSVP priemonių stebėseną siūloma apsiriboti pirmojo ir antrojo
lygio deriniu.

Konkretesni pasiūlymai dėl galimų stebėsenos rodiklių priemonėms, susijusioms su psichikos sveikatos
priežiūros investicijų kryptimi, pateikiami lentelėje (23 lentelė). Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į gerąją
užsienio praktiką (ypač Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos), tarptautinių organizacijų taikomus
psichikos sveikatos priežiūros kokybės rodiklius.
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23 lentelė. Papildomi (antriniai) rodikliai psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti
Rodiklio tipas

Rodiklis

Struktūrinis kokybės rodiklis
Struktūrinis kokybės rodiklis
Struktūrinis kokybės rodiklis
Struktūrinis kokybės rodiklis
Struktūrinis kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis

Specialistų komandos mobilumo galimybė (ar turi transportą ir kt.)
Specialistų komandos multidiscipliniškumas
Lovų skaičius palatose iki ir po modernizavimo
Nepriklausomos pacientų teisių stebėsenos galimybė
Įdiegtų nemedikamentinių intervencijos metodų skaičius
Diagnostikos procedūrų, atliktų naujais vaiko raidos ir asmenybės tyrimo
metodais (įdiegtais įgyvendinus projektą), skaičius arba pacientai, kuriems
diagnostikos procedūros atliktos naujais tyrimo metodais (kokybinis
rodiklis)*
Nemedikamentinių intervencijos procedūrų taikymo dinamika (kiek
procedūrų iš viso, kiek vidutiniškai vienam pacientui per gydymo kursą)
arba pacientai, kuriems nebuvo taikytos medikamentinės intervencijos
(kokybinis rodiklis)
Formalūs skundai
Pacientų (vaikų), kuriems buvo sudarytas ir įvykdytas individualus
gydymo/reabilitacijos planas, su poreikių įvertinimu, skaičius
Laukimo laikas iki paslaugos gavimo
Pacientų aktyvus įtraukimas į gydymo procesą
Pacientų ir tėvų aktyvus įtraukimas į gydymo procesą
Paslaugų struktūra: nestacionarinių paslaugų kiekis bendrame paslaugų
skaičiuje (atvejų skaičius, pacientų skaičius)
Per kiek laiko (min., val.) gali atvykti iš namų į paslaugos gavimo vietą
(dienos stacionarą, kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai centrą) –
prieinamumo rodiklis
Koks procentas nukreipimų iš pirminio psichikos sveikatos centro, kuriame
pacientas „prirašytas“ (sistemos, o ne įstaigos rodiklis)
Laukimo eilių rodikliai gauti kitas negu pirminio lygio PSC paslaugas*
Nemedikamentinių paslaugų (individuali ir šeimos psichoterapija ir kt.)
skaičius (atvejų skaičius, pacientų skaičius) arba pacientai, kuriems
suteiktos nemedikamentinės paslaugos (kokybinis rodiklis)*
Paslaugų skaičius (atvejų skaičius, pacientų skaičius), iš jų
medikamentinės, nemedikamentinės
Per tam tikrą laikotarpį (1, 3, 6, 12 mėn.) suteiktų naujų paslaugų vaikams
ir šeimoms skaičius įkurtuose kompleksinės pagalbos centruose*
Procentas aptarnautų pacientų iš kito regiono
Specialių ligonių suvaržymo priemonių naudojimas
Vaikų, kurie gaudami gydymą gali tęsti ugdymo procesą (lankyti mokyklą),
skaičius (kokybinis rodiklis)
Institucionalizacijos rodikliai (įtraukimas į eilę į psichoneurologinį
pensionatą arba nukreipimas į jį)
Pacientų ir tėvų pasitenkinimas
Pacientų pasitenkinimas
Priverstinių hospitalizacijų skaičius (procentas)
Rehospitalizacijos (į stacionarą) rodikliai (atvejų skaičius, pacientų
skaičius)
Rehospitalizacijų (į stacionarą) skaičius (procentas)
Ryšio su pirminiu PSC (prieš ir po paslaugos) rodikliai (siuntimai, tolesnis
paciento stebėjimas pirminiame PSC)
Socialiai pavojingų poelgių (įskaitant bandymus žudytis) skaičius per 1, 3
mėn. po išrašymo
Gydymo metodų saugumo rodikliai (komplikacijos po medikamentinio
gydymo, elektroimpulsinės terapijos (EIT) ir kt.) arba pacientų, kuriems po
gydymo nebuvo komplikacijų, skaičius (kokybinis rodiklis)

Proceso kokybės rodiklis

Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis

Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis

Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Proceso kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis
Rezultato kokybės rodiklis

Priemonės
Nr.
5, 9
5, 9
6
6
8, 9
5

8, 9

5, 6, 8, 9
5
8, 9
6, 8, 9
5
5
5, 8

5
5
5

5, 6, 8, 9
5
5
6
5
8, 9
5
6, 8, 9
6
8, 9
6
5, 8, 9
6, 8, 9
6
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Rodiklio tipas

Rodiklis

Rezultato kokybės rodiklis

Hospitalizacijos trukmės vidurkis

Priemonės
Nr.
6

* Skaičiuojant rodiklius specialiose amžiaus grupėse (0–3 m., ikimokyklinis amžius, paaugliai).
Šaltinis: sudaryta autorių.

Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumas, sveikatos priežiūros
infrastruktūros optimizavimas
Šioje dalyje analizuojami rodikliai, kurie gali būti aktualūs šioms priemonėms:



Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų
optimizavimas (10 priemonė);
Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir
stacionarinių paslaugų infrastruktūrą (12 priemonė).

Vienas iš galimų kokybės rodiklių ambulatorinių paslaugų srityje yra tam tikrų efektyvesnėmis laikomų
diagnostikos ir gydymo paslaugų (procedūrų) skaičiaus dinamika (atvejų skaičius, pacientų skaičius). Būtina
sąlyga tokiam rodikliui taikyti – diagnostikai ir gydymui naudojama medicininė įranga turi būti įsigyta
paramos lėšomis pagal SAM administruojamas SSVP priemones.
Dalis ES struktūrinės paramos pagal SAM administruojamas SSVP priemones skiriama paliatyviosios
pagalbos paslaugų infrastruktūros kūrimui. Paliatyvioji pagalba apibrėžiama kaip „ligonio, sergančio pavojinga
gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės,
užkertančios kelią kančioms ar jas lengvinančios, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir
dvasines problemas“99. Paliatyviosios pagalbos paslaugų srityje, vertinant paslaugų prieinamumą,
aktualiausias ir tiesiogiai ES struktūrinės paramos veikiamas kiekybinis rodiklis – įsteigtų paliatyviosios
pagalbos lovų skaičius. Kadangi paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra Lietuvoje
dar tik pradedama kurti, šis struktūrinis kokybės rodiklis būtų ypač aktualus. Vertinant struktūrinius kokybės
rodiklius, gali būti analizuojamas paslaugų teikimo aplinkos pritaikymas pacientų ir jų artimųjų poreikiams
(pavyzdžiui, ar paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančioje SPĮ egzistuoja speciali patalpa sveikatos
priežiūros specialistų ir pacientų artimųjų susitikimams).
Vertinant paliatyviosios pagalbos, taip pat slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų prieinamumą, taip pat
galėtų būti analizuojami tokie rodikliai kaip:




paslaugų skaičiaus dinamika (atvejų skaičius, pacientų skaičius);
paslaugų struktūra ir jos pokyčiai (pavyzdžiui, stacionarinės, dienos stacionaro, ambulatorinės,
teikiamos sveikatos priežiūros įstaigoje, ambulatorinės, teikiamos ligonio namuose ir pan.100);
vidutinė gydymo stacionare, dienos stacionare trukmė (dienomis) ir jos pokyčiai.

Vertinant slaugos ir palaikomojo gydymo, taip pat paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybę, aktualus
pacientų ir jų artimųjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas (ES struktūrinės paramos
kontekste aktualiausias vertinimo aspektas – ES struktūrinės paramos lėšomis atnaujintos, išplėtotos SPĮ
infrastruktūros įtaka paslaugų kokybei, pacientų ir jų artimųjų patogumui, jų poreikių patenkinimui).

99

Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14.
100
Pagal paslaugų kategorijas, nurodytas sveikatos apsaugos ministro 2008 m. geguž÷s 16 d. įsakymu Nr. V-470
patvirtintame Paliatyviosios pagalbos suaugusiesiems ir vaikams paslaugų bazinių kainų sąraše.
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Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo aplinka yra tik vienas iš veiksnių, kurie įtakoja paliatyviosios
pagalbos paslaugų kokybę. JAV Nacionalinio susitarimo projekto dėl kokybiškos paliatyviosios pagalbos (angl.
National Consensus Project for Quality Palliative Care) ekspertai101 išskiria 11 svarbių paliatyviosios pagalbos
elementų, tokių kaip pagalbos prieinamumas, visapusiškumas, orientacija į paciento ir jo artimųjų poreikius,
multidisciplininė specialistų komanda, turinti specialių įgūdžių, reikalingų teikiant paliatyviosios pagalbos
paslaugas ir pan. Paliatyviosios pagalbos kokybė yra vienas iš šių svarbių paliatyviosios pagalbos elementų.
Kalbant apie paliatyviosios pagalbos kokybę pabrėžiama, kad kokybiškos pagalbos paslaugos turi būti
grindžiamos nuolatine priežiūros proceso ir rezultatų analize ir vertinimu. Kokybiškos paslaugos yra tokios,
kurios suteikiamos laiku, yra saugios, orientuotos į pacientą ir jo poreikius, teigiamai veikiančios pacientą ir jo
sveikatą, grindžiamos naujausiomis žiniomis ir įrodymais apie taikomų priemonių rezultatyvumą.102
Sisteminė paliatyviosios pagalbos kokybės rodiklių apžvalga103 rodo, kad paliatyviosios pagalbos kokybei
vertinti dažniausiai taikomi proceso, retai – rezultato kokybės kriterijai. Proceso kokybės kriterijai dažniausiai
siejami su pagalbos proceso dokumentavimu, pavyzdžiui, skaičiuojami pacientai (pacientų dalis), kuriems
buvo suteikta (medicininiuose dokumentuose nurodyta, kad buvo suteikta) tam tikra paslauga (pacientai, su
kurio artimaisiais gydytojas susisiekė per 24 val. nuo atvykimo; pacientai, su kurių artimaisiais per 5 d. nuo
atvykimo susitiko specialistų komanda (specialus susitikimas) ir pan.). Paprastai nustatomi tokie proceso
rodikliai, kurių vertinimas yra prasmingas (tyrimais įrodyta arba ekspertai sutaria, kad tam tikri veiksmai
sąlygoja sveikatos pagerėjimą). Proceso kokybės rodikliams apskaičiuoti naudojami medicininių dokumentų
duomenys. Pagrindinis šių rodiklių trūkumas – jei ne visi veiksmai yra dokumentuoti, tokie rodikliai nebus
tikslūs.
Paliatyviosios pagalbos kokybei vertinti užsienio šalyse taip pat taikomi tokie proceso kokybės rodikliai kaip:




pacientai (pacientų dalis), kuriems paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos namuose (lovadienių
dalis bendrame paliatyviosios pagalbos lovadienių skaičiuje);
pacientai, kuriems buvo sudarytos sąlygos gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose iki
mirties ir pan. (namuose mirusių pacientų skaičiaus santykis su bendru pacientų skaičiumi);
vėžiu sergančių pacientų, mirusių ligoninės intensyvios pagalbos skyriuje, dalis bendrame nuo vėžio
mirusių pacientų skaičiuje ir pan.

Aktualus paliatyviosios pagalbos rezultato kokybės rodiklis – tam tikrų simptomų, įskaitant skausmą,
prevencijos ir mažinimo efektyvumas. Pagrindinis tokio rodiklio trūkumas yra duomenų, reikalingų rodikliui
nustatyti, šaltinis: reikalingas pacientų vertinimas, o išsiaiškinti pacientų nuomonę dėl jų sunkios būklės gali
būti sunku ir tai gali varginti patį pacientą.
ES struktūrinės paramos kontekste aktualiausi paliatyviosios pagalbos rodikliai yra tie, kurie atspindi sukurtos
paliatyviosios pagalbos infrastruktūros naudojimo intensyvumą (pavyzdžiui, tam tikros rūšies paliatyviosios
pagalbos paslaugą – stacionarinę, dienos stacionaro, ambulatorinę – gaunančių pacientų skaičiaus augimas),
prieinamumą (pavyzdžiui, eilių sumažėjimas, greitesnis patekimas į stacionarą, dienos stacionarą ar pan.),
pacientų ir jų artimųjų pasitenkinimą teikiamomis paliatyviosios pagalbos paslaugomis (ar aplinka, kurioje
šios paslaugos teikiamos). Pacientų ir jų artimųjų pasitenkinimo rodikliai literatūroje priskiriami rezultato
kokybės rodiklių kategorijai.

101

Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care, National Consensus Project for Quality Palliative Care, 2004,
p. 76
102
Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care, National Consensus Project for Quality Palliative Care, 2004,
p. 7.
103
Pasman, H. Roeline W., et. al., Quality Indicators for Palliative Care: A Systematic Review. Journal of Pain and
Symptom Management, Vol. 38 No. 1 July 2009, p. 145-156
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Dienos chirurgijos paslaugų kokybei analizuoti gali būti taikomi Tarptautinės dienos chirurgijos asociacijos
(angl. International Association for Ambulatory Surgery – IAAS) siūlomi klinikiniai rodikliai:104







Užsakytos procedūros atšaukimas:
- Neatvykimas į dienos chirurgijos centrą/skyrių, atsižvelgiant į priežastį (ūminis sveikatos
sutrikimas, paciento sprendimas, organizacinės priežastys ir kt.).
- Užsakytos procedūros atšaukimas, atvykus į dienos chirurgijos centrą/skyrių, atsižvelgiant į
priežastį (išankstinis sveikatos sutrikimas, ūminis sveikatos sutrikimas, organizacinės priežastys ir
kt.).
Neplanuotas grįžimas į operacinę tą pačią dieną.
Neplanuotas paguldymas į ligoninę nakčiai, atsižvelgiant į priežastį (chirurginė priežastis, priežastys,
susijusios su anestezija/sveikata, socialinės/administracinės priežastys).
Neplanuotas paciento grįžimas į ambulatorinės chirurgijos skyrių ar ligoninę (per 24 val., 24 val. – 28
d. laikotarpiu).
Neplanuotas pakartotinis paciento paguldymas į ambulatorinės chirurgijos skyrių ar ligoninę (per 24
val., 24 val. – 28 d. laikotarpiu).

IAAS nuomone, be šių klinikinių dienos chirurgijos paslaugų rodiklių, svarbus pacientų pasitenkinimo rodiklis.
Vertinant pacientų pasitenkinimą dienos chirurgijos paslaugomis, svarbu visapusiškai ištirti pacientų
nuomonę. Tuo tikslu IAAS rekomenduoja pacientų pasitenkinimą dienos chirurgijos paslaugų struktūriniais ir
proceso aspektais vertinti iš karto po paslaugos suteikimo, o paciento pasitenkinimą dienos chirurgijos
paslaugų rezultatais – praėjus tam tikram laikui (pavyzdžiui, mėnesiui) po paslaugos suteikimo. IAAS
nuomone, turėtų būti siekiama, kad atsakymus pateiktų ne mažiau kaip 65 proc. potencialių apklausos
dalyvių, o pasitenkinimo dienos chirurgijos paslaugomis rodiklis turėtų siekti ne mažiau kaip 85 proc.105
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis rodiklis yra aktualus visoms SAM
administruojamoms SSVP priemonėms (horizontalus rodiklis). Jis galėtų būti taikomas kaip:




rezultato rodiklis – tuo tikslu SAM iniciatyva turėtų būti parengtas standartinis klausimynas ir visos
paramą gavusios SPĮ turėtų analizuoti pacientų pasitenkinimą pagal vienodą metodiką. Kadangi
priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas priklauso nuo įvairių veiksnių (ne tik tų, kuriems tiesiogiai
įtakos turi ES struktūrinė parama), apklausos metu turėtų būti vertinami tik tie aspektai, kurie
priklauso nuo ES struktūrinės paramos;
strateginio konteksto (poveikio) rodiklis – tokiu atveju analizei galėtų būti naudojami visuomenės
nuomonės apklausų duomenys, o apklausos turėtų būti atliekamos tam tikru periodiškumu. Kai kurios
Lietuvoje atliktos visuomenės nuomonės apklausos, kuriose analizuojami sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo klausimai, pristatomos lentelėje (24 lentelė).

24 lentelė. Lietuvoje atliktų visuomenės nuomonės apklausų pavyzdžiai
Užsakovas,
apklausos
pavadinimas
SAM, Pacientų
ir sveikatos
priežiūros
paslaugų
teikėjų
pasitenkinimo
teikiamų
paslaugų
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Apklausos tikslai ir organizavimas

Analizės tikslas – atlikti pacientų ir sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų poreikių, pasitenkinimo
teikiamų paslaugų kokybe ir prieinamumu įvertinimą,
jų pokyčius vykdant sveikatos sistemos pertvarką,
apžvelgti atitinkamus pasitenkinimo rodiklius ES
šalyse, nustatyti silpniausias sistemos grandis
Lietuvoje ir pateikti rekomendacijas, kaip jas stiprinti.
Siekiant atlikti lyginamąjį vertinimą, planuojamos dvi

Apklausos rezultatų aktualumas SAM
administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenai
Tyrimo metu analizuotas pacientų ir sveikatos
priežiūros specialistų (paslaugų teikėjų)
pasitenkinimas SPP kokybe ir prieinamumu.
Apklausos metu analizuoti šie ES struktūrinės
paramos kontekste aktualūs klausimai:
- SPP organizacinis prieinamumas, kuris
siejamas su gydymo įstaigų
infrastruktūra (naudojama medicininė

Šie rodikliai nustatyti atsižvelgiant į Australijoje ir Prancūzijoje taikomus rodiklius.
Tarptautin÷s dienos chirurgijos asociacijos rekomendacijos (www.iaas-med.com).
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SAM administruojamų SSVP priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas: galutinė ataskaita
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VLK prie SAM,
Visuomenės
nuomonės
apie
privalomojo
sveikatos
draudimo
(PSD) sistemą
tyrimas

Apklausos tikslai ir organizavimas

pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų
apklausos: 2010 m. (atlikta) ir 2011 m.
Apklausų metu renkama informacija apie šias SPP
sritis:
- pirminę sveikatos priežiūrą (šeimos gydytojus ir
slaugos ambulatorines paslaugas, stacionarinės
slaugos (slaugos ligoninių) paslaugas);
- GMP paslaugas;
- dienos chirurgijos paslaugas;
- specializuotas ambulatorines paslaugas (vidaus
ligų, akušerijos ir ginekologijos, neurologijos,
bendrosios chirurgijos, vaikų ligų);
- stacionarines paslaugas (vidaus ligų, akušerijosginekologijos, neurologijos, bendrosios
chirurgijos, vaikų ligų).
Pacientų grupėje išskiriamos 3 subgrupės:
nepilnamečiai (0–18 m.), darbingo amžiaus asmenys
(19–64 m.) ir pensinio amžiaus (vyresni nei 65 m.)
asmenys. 2010 m. tiesioginio interviu metodu
apklausti 1 224 pacientai.
Paslaugų teikėjų grupėje apklausti asmens sveikatos
priežiūros specialistai, dirbantys įstaigose, kurios
teikia: stacionarines SPP, pirmines ambulatorines SPP
ir GMP paslaugas: 2010 m. apklausti 404 sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjai iš 91 ASPĮ.
Šis reprezentatyvus tyrimas atliktas 2009 m. ir 2010
m. Tiesioginio interviu metodu apklausiami nuolatiniai
Lietuvos gyventojai nuo 18 m. (2010 m. apklausti 1
067 respondentai). Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos
gyventojų informuotumą, pasitikėjimą ir
pasitenkinimą PSD sistema, ligonių kasų ir gydymo
įstaigų veikla. Tyrimo pagrindas – siekis sužinoti, kaip
įgyvendinamas ligonių kasų strateginis tikslas
(užtikrinti veiksmingą ir patikimą sveikatos priežiūrą,
kurios išlaidos kompensuojamos PSD lėšomis). Vienas
svarbiausių šio tikslo įgyvendinimo kriterijų –
didėjantis gyventojų pasitikėjimas PSD sistema
(efekto kriterijus).

Apklausos rezultatų aktualumas SAM
administruojamų SSVP priemonių
įgyvendinimo stebėsenai
įranga ir diagnostinė aparatūra bei
galimybės atlikti sudėtingesnius tyrimus)
– nustatyta, kad pacientai šį aspektą
vertina gana palankiai;
- Pacientų požiūris į specializuotas
ambulatorines, palaikomojo gydymo ir
slaugos, dienos chirurgijos, GMP
paslaugas. Nustatyta, kad GMP ir dienos
chirurgijos paslaugos vertinamos
palankiausiai, tačiau apie dienos
chirurgijos paslaugas žino ir jomis
naudojasi tik nedidelė dalis pacientų.
Jei būtų atliekamos tikslinės apklausos,
kuriomis būtų siekiama išsiaiškinti pacientų ir
sveikatos priežiūros specialistų nuomonę apie
ES struktūrinės paramos poveikį paslaugų
kokybei ir prieinamumui, šios apklausos
rezultatai gali būti aktualūs interpretuojant
rezultatus, kadangi jie suteikia informacijos
apie bendrą kontekstą ir tendencijas vertinant
sveikatos priežiūros paslaugas.

Tyrimo rezultatai aktualūs interpretuojant
pacientų apklausų rezultatus – suteikia
informacijos apie bendrą pacientų vertinimų
kontekstą, tendencijas sveikatos priežiūros
paslaugų vertinimo srityje (gerėja ar prastėja
vertinimai). Tyrimas atskleidžia svarbiausias
problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos
gyventojai, naudodamiesi sveikatos priežiūros
paslaugomis (eilės pas gydytojus specialistus,
tyrimams, neteisėtos priemokos, sunkumai
prisiskambinant į registratūrą ir kt.).

Šaltinis: sudaryta autorių pagal įvairius šaltinius.

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimas yra svarbus sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės vertinimo elementas. Reguliarios nacionalinės pacientų apklausos atliekamos
užsienio šalyse, tokių apklausų svarbą pripažįsta tarptautinės organizacijos (PSO, OECD ir kt.). Kaip rodo
pateikti duomenys (24 lentelė), tokios apklausos nėra naujiena ir Lietuvoje. Pagrindiniai iššūkiai siekiant
taikyti pacientų pasitenkinimo vertinimus ES struktūrinės paramos stebėsenos sistemoje yra susiję su
vieningos tyrimo metodologijos parengimu ir tyrimų nepriklausomumo užtikrinimu. SAM galėtų imtis
iniciatyvos parengti vieningą apklausos klausimyną ir inicijuoti reguliarus pacientų nuomonės tyrimus. Atskirai
galėtų būti analizuojama sveikatos priežiūros specialistų nuomonė ir požiūris į ES struktūrinės paramos įtaką
sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui.
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Goštautien÷ B., et. al., Pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teik÷jų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe bei
prieinamumu analiz÷ (I dalis). UAB „Socialin÷s informacijos centras“ ir UAB „Europos tyrimai“, 2011-02-25, p. 302
(http://www.sam.lt/go.php/lit/Pacientu_ir_sveikatos_prieziuros_paslaug/1184).
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