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Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo
institucijų veiklos gerinimas
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Projekto poreikis

 Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Vyriausybė) programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu
Nr. XIII-82 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos“ nuostatos
 Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijos,
patvirtintos LRS 2014 m. birželio 26 d. nutarimu XII964, nustatyti tikslai
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Projekto poreikis (2)
 Europos Komisijos rekomendacijos dėl mokslo ir
politiką
formuojančių institucijų bendro darbo
rezultatų siekimui bei perėjimui nuo žinojimo prie
veiksmo.
 2005 m. Pasaulio sveikatos asamblėjos sprendimu,
įsteigtas moksliniais įrodymais pagrįstos sveikatos
politikos formavimo tinklas (toliau – EVIPNet, angl.
Evidence Informed Policy Network), kurio tikslas skatinti nuolatinį aukštos kokybės, specifinį kontekstą
atitinkančių įrodymų panaudojimą priimant sveikatos
politikos sprendimus ir siekiant geresnių sveikatos
rezultatų.
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LRV programos įgyvendinimo plano
darbai ir veiksmai
 Patvirtinta LRV 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167
 III Prioritetas. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir
skaidrumo didinimas
 3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas
 3.1.1. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos
(institucinės sąrangos) optimizavimas
 Veiksmas: Viešojo sektoriaus įstaigų atliekamų
funkcijų sisteminė peržiūra įgyvendinant koncepcijos
nuostatas
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Vyriausybės 2018-2020 metų
prioritetiniai darbai
 Patvirtinta Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d.
pasitarimo protokoliniu sprendimu Nr. 15
 Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
sisteminio pobūdžio darbai, darantys reikšmingą
poveikį šalies finansams bei socialiniams
ekonominiams procesams koordinuojami Vyriausybės
lygiu:
 1.12. LEAN Vyriausybės metodologijos įdiegimas
valstybinio sektoriaus įstaigose, siekiant optimizuoti
veiklos procesus.
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Projekto tikslas

 Tobulinti sveikatos srities viešojo
valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir
gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto
valdymo priemones.

6

Projekto tikslas (2)
 Projekto metu numatoma sukurti ir įdiegti
sistematizuotus žinių perdavimo ir integravimo
procesus,
 kurie padėtų rinkti, sisteminti, tinkamai perteikti
sveikatos sprendimų priėmimui svarbią informaciją
(epidemiologinę, socialinę, ekonominę/ finansinę,
žmogiškųjų išteklių ir kt.),
 kartu stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus
naudoti šią informaciją ir priimti įrodymais grįstus
sprendimus.
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Projekto vykdytojai

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija (SAM)
 Projekto partneris – Higienos institutas (HI)
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Projekto dalyviai
 SAM
• SAM pavaldžios viešojo administravimo ir biudžetinės įstaigos:
 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie
SAM
 Valstybinė ligonių kasa prie SAM
 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM
 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM
 Radiacinės saugos centras
 Lietuvos bioetikos komitetas
 Ekstremalių sveikatai situacijų centras
 Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM
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Projekto dalyviai (2)

 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 Valstybinis psichikos sveikatos centras
 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijos centras
 Higienos institutas
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Projekto priežiūros grupė

 Pakeista 2018 m. vasario 12 d. sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. V-163.
 Priežiūros grupės vadovas – viceministras Algirdas Šešelgis
 Priežiūros grupės vadovo pavaduotoja – Tarptautinių projektų
valdymo skyriaus vedėja Gytė Sirgedienė
 Nariai:
 Algirdas Čepas, SAM Sveikatos strateginės plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas
 Aušra Grigošaitienė, HI direktoriaus pavaduotoja,
 Asta Leonienė, SAM Tarptautinių projektų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
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Projekto administravimo grupė
 Patvirtinta 2017 m. birželio 12 d. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-698
 Administravimo grupės vadovė – Rima Vaitkienė, Sveikatos
strateginės plėtros skyriaus vedėja
 Nariai:
 Daiva Dudutienė, SAM Sveikatos strateginės plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė,
 Darius Kazlauskas, ministro patarėjas,
 Dmitrij Košel, SAM Finansų ir apskaitos skyriaus specialistas
 Jolanta Salvinska, HI Apskaitos skyriaus vadovė,
 Toma Goptaitienė , SAM Sveikatos strateginės plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė, grupės sekretorė
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Projekto veiklos
1. Sveikatos žinių integravimo ir perdavimų Procesų

ir Tinklo sąveikos sukūrimas
2. Procesų diegimas, išbandant žinių perdavimo
ciklą politikos formavimui
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Veikla Nr. 1.1. Sveikatos žinių
integravimo ir perdavimų Procesų ir
Tinklo sąveikos sukūrimas
 Sveikatos srities viešojo valdymo gebėjimų ir poreikio tyrimas ir
ataskaita. Įvertinus esamus politikos formavimo procesus bei situaciją

sveikatos bei mokslo tyrimų sektoriuose, rengiamas Procesų projektas.
Atlikta potencialių suinteresuotų sveikatos srities viešojo valdymo
institucijų ir kitų sveikatos politiką įgyvendinančių institucijų vadovų ir
specialistų gebėjimų ir poreikių tyrimas, taikant kiekybinius (apklausos)
ir kokybinius (fokus grupės) metodus. Siekiama tinkamai parinkti
įrodymų perdavimo mechanizmus, įvertinti ir optimaliai išnaudoti
esamas struktūras ir gebėjimus, aprašyti Procesų funkcionavimo gaires,
identifikuoti partnerius ir numatyti jų funkcijas.

 Sveikatos žinių integravimo ir perdavimų Procesų ir Tinklo
aprašymas
 2 seminarai – diskusijos:
1) Procesų projekto aptarimui
2)Tinklui įkurti, Tinklo narių funkcijoms, atsakomybėms, veiklos
gairėms aptarti.
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Veikla Nr. 1.2.Procesų diegimas, išbandant
žinių perdavimo politikos formavimui ciklą
 Dalyvaujant sveikatos srities viešojo valdymo institucijų bei
Tinklo narių atstovams nustatomos 3 prioritetinės sveikatos
sistemos valdymo problemos, kuriose formuojant sveikatos
politiką yra tikslinga panaudoti turimas mokslo žinias ir įrodymus.
Prioritetų nustatymui organizuojamas seminaras.
 Kiti ciklo etapai įgyvendinami kiekvienai parinktai sveikatos
sistemos valdymo problemai paeiliui:
1) įrodymų paieška
2) įrodymų apibendrinimas parengiant santrauką, tinkamą
sveikatos politikos formavimui
3) žinių perdavimas – parengtos santraukos pristatymas sveikatos
politikams. Organizuojamas seminaras, kurio metu vyksta Tinklo
dalyvių ir sveikatos politikų bei viešojo valdymo institucijų dialogas,
aptariant pateiktus įrodymus ir jų panaudojimo formuojant
sveikatos politiką galimybes, numatomi tolesni veiksmai.
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Veikla Nr. 1.2.Procesų diegimas, išbandant
žinių perdavimo politikos formavimui ciklą (2)
 Veiklos vykdymo metu organizuojami dveji mokymai
institucinių gebėjimų stiprinimui.
 Išbandžius žinių perdavimo ciklą, atsižvelgiant į
projekto patirtį Procesų aprašymų (parengtų 1.1.
veiklos metu) pagrindu parengiama metodinė
priemonė, leisianti užtikrinti Tinklo tvarumą ir
adaptuoti siūlomus Procesus. Priemonė detalizuos
įrodymų rinkimo ir žinių perdavimo ciklą; pateiks
įrodymų santraukų, skirtų sveikatos politikai formuoti,
rengimo bei įrodymų perdavimo politikams gaires.
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Veikla Nr. 1.2.Procesų diegimas, išbandant
žinių perdavimo politikos formavimui ciklą (3)
 Seminare – diskusijoje nustatomos prioritetinės sveikatos
sistemos valdymo problemos
 Trims sveikatos problemoms, nustatytoms seminare-diskusijoje,
rengiamos mokslo įrodymų santraukos (sveikatos politikos
formavimui) vadovaujantis EVIPNet siūloma metodologija.
 Parengtos santraukos pristatomos sveikatos politikams,
sprendimus priimantiems darbuotojams ir sveikatos politiką
įgyvendinančių institucijų atstovams. Organizuojami 3 seminarai
(po vieną seminarą parengtai santraukai), kurių metu vyksta
Tinklo dalyvių ir sveikatos politikų bei viešojo valdymo institucijų
atstovų dialogas, aptariant pateiktus įrodymus ir jų panaudojimo
formuojant sveikatos politiką galimybes, numatomi tolesni
veiksmai.
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Veikla Nr. 1.2.Procesų diegimas, išbandant
žinių perdavimo politikos formavimui ciklą (4)
 Veiklos vykdymo metu organizuojami dveji mokymai
gebėjimų stiprinimui, kuriuose Tinklo nariai sveikatos
politikai, sprendimus priimantys darbuotojai ir sveikatos
politiką įgyvendinančių institucijų atstovai ir kitų viešojo
valdymo institucijų darbuotojai bus supažindinti su žinių
perdavimo politikos formavimo esminiais etapais.
 Išbandžius žinių perdavimo ciklą, atsižvelgus į projekto
patirtį Proceso aprašymų (parengtų 1.1. veiklos metu)
pagrindu rengiama metodinė priemonė, leisianti užtikrinti
Tinklo tvarumą bei adaptuoti siūlomus Procesus. Priemonė
detalizuos įrodymų rinkimo ir žinių perdavimo ciklą, pateiks
įrodymų santraukų, skirtų sveikatos politikai formuoti,
rengimo bei įrodymų perdavimo politikams gaires.
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Įgyvendinimo laikotarpis

 Projekto įgyvendinimo pradžia: 2017 – 04 - 26

 Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m.
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 Ačiū už dėmesį
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