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1. S u d a r a u darbo grupę Išvengiamos hospitalizacijos rodiklių skaičiavimo metodikos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu
Nr. V-604 ,,Dėl išvengiamos hospitalizacijos rodiklių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
projektui (toliau – Projektas) parengti (toliau – Darbo grupė):
1.1. Raimonda Janonienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio planavimo ir valdymo
skyriaus vedėja (Darbo grupės vadovė);
1.2. Žydrūnė Baigienė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja;
1.3. Rasa Biekšienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja (Darbo grupės vadovės pavaduotoja);
1.4. Aušra Bilotienė Motiejūnienė – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
direktorė valdymui;
1.5. Jonė Jaselionienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės
skyriaus specialistė;
1.6. Birutė Malinauskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio planavimo ir valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
1.7. Edmundas Niparavičius – Lietuvos ligoninių asociacijos atstovas, Elektrėnų ligoninės
direktorius;
1.8. Aurelija Pečiukaitytė – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos
departamento Sveikatos saugos skyriaus patarėja;
1.9. Aurimas Rapalavičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
Šeimos medicinos klinikos gydytojas;
1.10. Gitana Ratkienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja;
1.11. Eglė Savulienė – Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos Paslaugų
kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;
1.12. Vilma Uždavinienė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Paslaugų stebėsenos skyriaus vedėja;
1.13. Sonata Varvuolytė – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidentė, UAB
Baltupių šeimos medicinos centro šeimos gydytoja;
1.14. Gintautas Virketis – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo
pavaduotojas.
2. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti ir kitus specialistus bei ekspertus.
3. P a v e d u darbo grupei Projektą parengti iki 2021 liepos 1 d.
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