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Sveikinu visą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos bendruomenę šio gražaus jubiliejaus proga.
Per šiuos metus įgyvendinta daug projektų, nuveikta nemažai
prasmingų darbų, Tarnybos funkcijos vis plėtėsi.
Šiandien galime tik džiaugtis turėdami tokią stiprią,
besirūpinančią pacientų sauga, pasiruošusią vis naujiems
iššūkiams ir nebijančią pokyčių instituciją.
Šios šventės proga norėčiau padėkoti direktorei
Norai Ribokienei ir visai jos komandai už pareigingą,
atsakingą bei puikiai atliekamą darbą.
Seimo Sveikatos reikalų komitetas džiaugiasi ilgus metus
trunkančiu glaudžiu ir konstruktyviu bendradarbiavimu su
Tarnyba. Šios institucijos darbuotojai visada mielai dalinasi
sukaupta patirtimi ir teikia profesionalią pagalbą bei
konsultacijas teisėkūros procese.
Komiteto vardu linkiu Jums visiems meilės,
kūrybiškumo ir sveikatos.

Didesnės kompetencijos –
mažiau biurokratizmo

Š

iemet Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) mini darbo 25 metų jubiliejų. Įstaigos vadovė
Nora Ribokienė teiga, jog per dvidešimt penkerius veiklos metus įstaiga kardinaliai pasikeitė nuo perdėm biurokratinės ir kontroliuojančios, iki atviros bendradarbiavimui ir pozityviems
pokyčiams bei gebančios užtikrinti šiuolaikišką pacientų saugą.

- Kaip per ketvirtį amžiaus keitėsi įstaiga ir jos reikšmė?
- Akreditavimo tarnyba per dvidešimt
penkerius gyvavimo metus užaugo, sutvirtėjo, įgaudama vis naujų kompetencijų bei
funkcijų, išsiugdė organizacijos kultūrą, paremtą pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, savitomis tradicijomis. Tarnyba augo ir tobulėjo kartu su visa nacionaline sveikatos sistema, kuri per paskutinius dešimtmečius
dramatiškai keitėsi, sudėtingėjo intervencijos, įdiegtos gausios inovacijos, todėl pacientų sauga tapo vis svarbesnė ir aktualesnė. Pacientų sauga apima ne tik diagnostikos bei gydymo procedūras, sveikatos
specialistus bei sveikatos priežiūros įstaigas, bet ir medicinos priemones, sveikatos
technologijas. Tai bazė, nuo kurios tvirtų bei
teisingai suręstų pamatų priklauso Lietuvos
pacientų sauga.
Akreditavimo tarnyba veiklos pradžioje
buvo perdėm biurokratiška ir uždara, iš esmės orientuota į kontrolių atlikimą ir sankcijų taikymą. Nebuvo vykdoma prevencinė
bei konsultacinė veikla, neteikiama pacientui naudinga informacija. Dažniausiai buvo
vertinami tik dokumentai, pernelyg retai
vykta į įstaigas, todėl buvo sunkoka tinka-

mai užtikrinti pacientų saugą.
Prieš septynerius metus išsikėlėme tikslą tapti naudinga visuomenei institucija, padedančia, patariančia, konsultuojančia bei
realiai apginančia pacientą. Ryžomės savo
veiksmais apsaugoti žmones nuo grėsmių,
nes matėme, kad mūsų piliečių sveikata
įvairių apsišaukėlių buvo žalojama renginiuose, privačiose erdvėse, viešbučiuose, diagnozuojant bei gydant įvairiausiais, skambiais
pavadinimais įvardintais „stebuklingais“
prietaisais. Atsakomybė už pacientus vertė
imtis kovos su neteisėta veikla, pasitelkiant
platų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Nuėjome ilgą kelią, bet šiandieną galime pasidžiaugti rezultatais – keliančių grėsmes pacientų sveikatai ar net gyvybei nelegalių paslaugų teikėjų ženkliai sumažėjo.
- Formalius tikrinimus papildėte pagalba gydymo įstaigoms, tiesa?
- Pirmiausia pradėjome sistemingai vykdyti prevencinę veiklą ir organizuoti planinius konsoliduotus patikrinimus, siekiant negatyviems įvykiams užbėgti už akių. Juos vienu metu vykdo keturi Akreditavimo tarnybos
skyriai, vienu metu dalyvauja įvairių sričių
specialistai, siekdami išsamiai, kokybiškai,
objektyviai įvertinti įstaigos veiklą. Vietoj keturių galimų patikrinimų įstaigoje atliekamas
vienas. Be to, vienas pagrindinių planinių tikrinimų tikslų yra įstaigų konsultavimas. Tokių patikrinimų metu nustatoma lokalių bei
sisteminių pokyčių būtinybė, kuriuos įgyvendina įstaiga: reglamentavimo keitimas, atsi-

sakant pasenusių, prieštaringų ar neaiškių
teisės aktų nuostatų.
Akreditavimo tarnyba nuo 2012-ųjų pradėjo vertinti sveikatos technologijas, susijusias su medicinos prietaisais, kurių metu analizuojamas klinikinis efektyvumas,
saugumo aspektas, naujos technologijos
veikimo principas bei sveikatos problema –
ligos eiga, baigtis ir pasekmės. Po kelerių
metų sveikatos technologijas pradėta vertinti ir ekonominiu aspektu.
Be to, kasmet atliekama brangių sveikatos technologijų analizė, kurioje išryškinamos probleminės sritys, teigiamos ir
neigiamos tendencijos bei pateikiamos
reikiamos rekomendacijos, padedančios
tinkamai planuoti ir tobulinti šių priemonių atnaujinimą, įsigijimą bei paskirstymą apskrityse. Kitaip tariant, tai – kelias
veiksmingo planavimo link.
Akreditavimo tarnyba, sėkmingai įgyvendinusi ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, nuo 2016-ųjų pradėjo savanorišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šeimos medicinos
paslaugas, akreditavimą. Tai – istorinis įvykis, nes iki tol Lietuvoje buvo vykdomas
tik licencijavimas bei sertifikavimas. Tačiau tik akreditavimas padeda sukurti kokybės kultūrą, suteikia konkurencingumą
bei galimybę gauti finansines paskatas. Iš
esmės pasikeitė licencijavimo procesas –
popierinės licencijos tapo elektroninės.
Nukelta į 4p.
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Šiais metais Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos mini 25-erių metų
veiklos sukaktį. Proga, verta stabtelėjimo. Ketvirtis amžiaus yra
reikšmingas laikas ne tik veiklos krypčiai bei gairėms nubrėžti,
bet ir įvertinti kismą – nuo vizijos iki realybės.
Aš visada linkęs institucijos gyvavimo trukmę skaičiuoti ne metais,
o turiniu, tai yra tuo, kas įvyko ir kokią pridėtinę vertę
Žmogui ji sukūrė.
Esate viena tų institucijų, kurios atsakomybių ratas bėgant metams
plėtėsi ir vis dar plečiasi – ne fragmentiškai, o integruojant vis
daugiau svarbių elementų, kuriuos vienija kasdienė Jūsų misija –
pacientų sauga. Nuo asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros
fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo iki asmens sveikatos
priežiūros kokybės ir pacientų teisių priežiūros, nuo medicinos
priemonių priežiūros iki sveikatos priežiūros technologijų vertinimo.
Paprastai sakant – Jūsų rankose Lietuvos žmonių sveikatos
priežiūros kokybės užtikrinimo svertai, kuriuos išmintingai ir
profesionaliai valdote.
Už tai šiandien dėkoju visiems Jūsų kolektyvo nariams –
tiek esamiems, tiek buvusiems.
Sėkmingai gyvuokite ir ambicingai tobulėkite dar šimtą metų!

LIETUVOS
GYDYTOJŲ
VADOVŲ
SĄJUNGOS
PREZIDENTAS
DR. KĘSTUTIS
ŠTARAS

Gerbiami kolegos,
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga jubiliejaus proga nuoširdžiai
sveikina Valstybinę akreditavimo tarnybą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos. Jūsų įstaigos veikla yra labai svarbi sveikatos
priežiūros specialistams, įstaigoms ir pacientams. Jūsų patirtis ir
nuveikti darbai padeda išlaikyti aukštus standartus ir teikti
kvalifikuotas paslaugas.
Dėkojame už Jūsų veiklą ir linkime sėkmės
ateities darbuose!
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Pacientų sauga

Pacientų sauga
Pacientų teisės

Nuolatinis dėmesys pacientų
saugai ir paslaugų kokybei
Pacientų sauga užtikrinta ir
pandemijos metu
Akreditavimo tarnybos misija – pacientų sauga. Pacientas – svarbiausias sveikatos priežiūros
sistemos dalyvis. Visi be išimties pacientai turi teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros ir medicinos specialisto pasirinkimą,
taip pat teisę gauti informaciją apie gydymą ir jo
prognozes, teisę apie tai nežinoti, teisę sutikti ar
nesutikti su gydymu, teisę turėti atstovą, teisę į
asmens sveikatos duomenų konfidencialumą ir, žinoma, teisę skųsti netinkamas paslaugas.

G

inti pacientų teises, užtikrinti jų saugą bei garantuoti kokybiškas, veiksmingas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – pagrindiniai Akreditavimo tarnybos uždaviniai. Kelio jų įgyvendinimui neužkirto ir COVID-19 pandemija.
Gaunamų skundų statistika nuteikia
pozityviai. Žvelgiant į pastaruosius
ketverius metus, ženkli skundų augimo
tendencija nepastebima net ir COVID-19
pandemijos fone, o jų skaičius stabilizuojasi.

NAUDINGA ŽINOTI:
Vertindama skundų atitikimą nustatytiems reikalavimams bei užtikrindama
informacijos apie paciento sveikatą
konfidencialumą, Akreditavimo tarnyba
privalo identifikuoti skundą pateikusio
paciento ar jo atstovo asmens tapatybę.
Todėl elektroniniu paštu siunčiamus
skundus būtina pasirašyti saugiu
elektroniniu parašu. Jo tikrumą Akreditavimo tarnyba tikrina, kad įsitikintų, jog
elektroninis parašas galioja, o jo
patvirtinimo duomenys yra susieti su
skundą teikiančiu asmeniu.
Kokių skundų nenagrinėja
Akreditavimo tarnyba?
• Dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo
(tai užtikrina Pacientų sveikatai padarytos
žalos nustatymo komisija, veikianti prie
Sveikatos apsaugos ministerijos).
• Dėl asmens sveikatos priežiūros
darbuotojų etikos (tai atlieka Lietuvos
bioetikos komitetas).
• Dėl pažeistų teisių, susijusių su
privalomuoju sveikatos draudimu, gynimo
(tai atlieka Valstybinė ligonių kasa). ¬
Vykdydama pacientų teisių priežiūrą ir siekdama užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės kontrolę, Akreditavimo tarnyba nagri-

Skundai

“

„PRISITAIKANT PRIE PANDEMIJOS
IR KARANTINO SĄLYGŲ,
AKREDITAVIMO TARNYBOS VEIKLA
NEDELSIANT BUVO ORIENTUOTA
Į NUOTOLINĘ KOMUNIKACIJĄ
SU PACIENTAIS AR JŲ ATSTOVAIS,
NORINČIAIS APGINTI PAŽEISTAS
TEISES Į KOKYBIŠKAS ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS“, – SAKO
AKREDITAVIMO TARNYBOS
DIREKTORĖS PAVADUOTOJA
RAMUNĖ VAITKEVIČIENĖ.

nėja pacientų skundus, prašymus, pareiškimus.
Įvairiais klausimais, susijusiais su pacientų teisės į kokybiškas paslaugas, įgyvendinimu į Akreditavimo tarnybos Pacientų teisių priežiūros
skyrių kreipiamasi kiekvieną dieną.
Daug klausimų visuomenei kilo COVID-19
pandemijos metu, kuomet teko koreguoti patį
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Todėl siekiant pacientus išsamiai informuoti apie jų tei-

Atlikti
patikrinimai

ASPĮ
pateiktos
rekomendacijos

2017 m.

352

118

53

2018 m.

382

112

51

2019 m.

385

92

57

2020 m.

386

133

87

ses, Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje
skelbiama nuolat atnaujinama informacija apie
visas įstaigos veiklos sritis – tarp jų ir pacientų
saugą. Be to, pacientams ir sveikatos priežiūros
įstaigų specialistams kiekvieną darbo dieną aktualiais klausimais teikiamos konsultacijos telefonu ar elektroniniu paštu.

Dėmesys paslaugų kokybei
Akreditavimo tarnyba rūpinasi ne tik pacientų saugos užtikrinimu, bet ir asmens sveikatos
priežiūros paslaugų veiksmingumu, prieinamumu bei kokybe – tai svarbiausi kriterijai vertinant
gydymo įstaigų veiklą. Todėl įgyvendindama
šiuos uždavinius, institucija kasmet intensyviai
vykdo tikslinę prevencinę veiklą – asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlieka planinius konsoliduotus patikrinimus. Jų tikslas – konsultacijos
ir metodinė pagalba teikiamų paslaugų kokybei
tobulinti. Tik išskirtiniais atvejais, patikrintai įstaigai nesiimant veiksmų ištaisyti klaidas ar grubiai

“

„DUOMENYS BUS SUSISTEMINAMI
IR KASMET TEIKIAMI SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJAI, KURI
JUOS SKELBS SAVO INTERNETO
SVETAINĖJE“, – SAKO PASLAUGŲ
KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VEDĖJAS, TAIP PAT LAIKINAI
PACIENTŲ TEISIŲ PRIEŽIŪROS
SKYRIUI VADOVAUJANTIS
RIMANTAS GAGYS.

SKAIČIAI:
• 2020 m. gavus 45 įvairių institucijų
pavedimus, atlikti 92 neplaniniai
asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo patikrinimai.
Atlikus patikrinimus, įstaigoms pateikta
180 rekomendacijų.
• Atlikta 15 asmens sveikatos priežiūros
įstaigų konsoliduotų planinių patikrinimų
(14 įstaigų nustatyti pažeidimai).
• 2020 m. už neteisėtą asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
surašyti 4 administracinių nusižengimų
protokolai. 

pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, yra taikomos baudos bei sankcijos.
Taip pat Akreditavimo tarnyba teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas bei konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems
medicinos auditoriams, prižiūri, kad jų pareigas
eitų asmenys, atitinkantys teisės aktų keliamus
reikalavimus.
Jau keletą metų aktyviai prižiūrima, kad pacientų sveikata nebūtų žalojama įvairių apsišaukėlių, diagnozuojant bei gydant ligas netinkamais nemedicininiais būdais. Patikėję melagingais apsišaukėlių „gydytojų“ pažadais, suklaidinti pacientai gali brangiai sumokėti už
niekinius tyrimų rezultatus ar neva gydomąsias
procedūras. Paminėtini grožio meistrais, estetinės medicinos specialistais ar grožio terapeutais prisistatantys asmenys, kurie užsiima jiems
nepriskirta veikla: lūpų putlinimu, raukšlių naikinimu su botulino toksino injekcijomis, veido
kontūrus koreguojančių siūlų vėrimu, mezoterapija ir panašiomis intervencinėmis procedūromis.
Atsakomybė už pacientus Akreditavimo tarnybą vertė imtis kovos su šia neteisėta veikla.
Akreditavimo tarnyba nuolat glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis institucijomis: Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybine
mokesčių inspekcija, Policija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Generaline prokuratūra ir
kt. Reaguojant į jų pranešimus, taip pat atliekami neplaniniai asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimai, kurių metu vertinama suteiktų paslaugų kokybė,
tinkamumas, savalaikiškumas, pateikiamos rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų nuostatoms patobulinti, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir pacientų saugai pagerinti.
Siekiant gerinti laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę, prieinamumą bei užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą, Akreditavimo tarnybą nuo šių metų pradžios vykdo papildomą funkciją – renka asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasiektų laboratorinės diagnostikos paslaugų
prieinamumo ir kokybės rodiklių reikšmes. 

Specialistų licencijavimas

Š

iais metais pradėtas išplėstinės praktikos vaistininko ir visų
kitų iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros
specialistų licencijavimas. „Licencija – tai specialisto statuso
pripažinimas bei svarbus įrodymas, kad jis pasirengęs teikti paslaugas, bet taip pat ir prievolė nuolat tobulinti kvalifikaciją bei
veiklą vykdyti licencijuotoje įstaigoje“, - teigia N.Ribokienė.
Pandemijos metu asmens sveikatos priežiūros
specialistų licencijavimas, net ir apribojus kai kurių
asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, aktualumo neprarado. Priešingai, Akreditavimo tarnyba vykdydama nuo šių metų įsigaliojusį
Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymą,
pacientų saugą papildomai užtikrina licencijuodama iki šiol nelicencijuotus specialistus, tokius kaip:
ergoterapeutai, kineziterapeutai, masažuotojai,
medicinos psichologai, radiologijos technologai,
dietistai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios
medicinos pagalbos paramedikai, medicinos genetikai, medicinos biologai ir biomedicinos technologai. Nuo šiol šie specialistai, prieš pradėdami
teikti atitinkamos praktikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pirmiausia turės įgyti licenciją, o
jei jas jau teikė iki šių metų sausio, licencijas privalės įgyti iki 2022 metų pabaigos.

Specialistas, kuris profesinę kvalifikaciją įgijo
anksčiau nei prieš dvejus metus, bet per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė
teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalės atlikti teisės aktais nustatytos trukmės
stažuotę formaliojo švietimo institucijos, rengiančios
atitinkamos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistus, mokymo bazėje.
„Iš esmės siūlomas licencijavimo modelis yra
analogiškas šiuo metu jau vykdomo gydytojų,
slaugytojų, akušerių, gydytojų odontologų ir
burnos priežiūros specialistų licencijavimo modeliui, taigi pati licencijavimo procedūra yra padiktuota jau turimos ilgametės šios srities patirties. Licencija – tai specialisto statuso pripažinimas bei svarbus įrodymas, kad jis pasirengęs teikti paslaugas, bet taip pat ir prievolė
nuolat tobulinti kvalifikaciją bei veiklą vykdyti
licencijuotoje įstaigoje“, – teigia N.Ribokienė.

“

„INFORMACIJA APIE TAI, AR
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SPECIALISTAS TURI GALIOJANČIĄ
LICENCIJĄ, SKELBIAMA VIEŠAI,
SU JA GALI SUSIPAŽINTI
KIEKVIENAS“, - SAKO SPECIALISTŲ
LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VEDĖJA
INDRĖ MARKAUSKIENĖ.

Vykdant licencijavimą ir licencijuojamos veiklos sąlygų priežiūrą, užtikrinama, kad asmens
sveikatos priežiūros praktika užsiimantis specialistas yra įgijęs atitinkamą profesinę kvalifikaciją

Saugesniam gyvenimui

pandemijos metu

Įstaigų vertinimo skyriui –
naujos funkcijos

P

S

rekybos vietose pasirodžius greitiesiems antigeno
testams, žmonės juos pradėjo pirkti masiškai.
Tačiau Akreditacijos tarnyba įspėja – ne visos prekyboje esančios medicinos priemonės saugios ir tinkamos
neprofesionaliam naudojimui.
„Greitieji COVID-19 antigenų testai yra priskiriami in vitro diagnostikos medicinos priemonių kategorijai.
Jų saugą ir atitikties įvertinimą reglamentuoja ES In vitro diagnostikos
medicinos priemonių direktyva 98/79/
EB, kurios nuostatos yra perkeltos į
Lietuvos nacionalinę teisę. Greitieji
COVID-19 antigenų testai gali būti
skirti tik profesionaliam naudojimui
asmens sveikatos priežiūros specialistams arba savikontrolei, kuomet galima naudoti namuose. Visos medicinos priemonės turi būti naudojamos
pagal gamintojo numatytą paskirtį bei
vadovaujantis gamintojo teikiamomis
naudojimo instrukcijomis“, – sako
Medicinos priežiūros priemonių skyriaus vedėja Jolanta Karaveckaitė.

SVARBU ŽINOTI:
Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei
skirtus testus galima atpažinti pagal jų
ženklinimą bei teikiamą informaciją:
• Tiek profesionaliam naudojimui, tiek
savikontrolei skirti COVID-19 greitieji testai
(pakuotė, naudojimo instrukcijos) turi būti
paženklintos atitikties ženklu CE.
• Tik profesionaliam naudojimui skirti
testai ženklinami tik atitikties ženklu CE.
• Savikontrolei skirti testai ženklinami
atitikties ženklu CE su šalia nurodytu
paskelbtosios įstaigos numeriu, ty.
keturženkliu skaičiumi.
• Ant testo pakuotės turi būti nurodyta
paskirtis – profesionaliam naudojimui,
ar savikontrolei.
• Ant testo pakuotės turi būti nurodytas
mėginio tipas.
• Prie testo privalo būti pridėta naudojimo
instrukcija lietuvių kalba.

Specialistų licencijavimo naujovės
Didesnis saugumas pacientams

Įstaigų vertinimas

Medicinos priemonės

teisės aktų nustatyta tvarka ir nuolat tobulina
įgytos profesinės kvalifikacijos teorines žinias ir
praktinius įgūdžius. „Informacija apie tai, ar asmens sveikatos priežiūros specialistas turi galiojančią atitinkamą licenciją, skelbiama viešai, su
ja gali susipažinti kiekvienas suinteresuotas asmuo. Tai neabejotinai prisideda prie teikiamų paslaugų kokybės ir pacientų saugos, nes galiojanti licencija iš esmės reiškia, kad specialistas teisėtai, tinkamomis sąlygomis verčiasi praktika, jo
teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai nuolat atnaujinami, atitinka profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus“, - sako Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Indrė Markauskienė.
Kad licencijavimo procesas būtų sklandus ir
užtikrintų tiek specialisto kvalifikaciją, tiek galimybę pacientams gauti kokybiškas sveikatos
priežiūros bei gydymo paslaugas, Akreditavimo
tarnyba pradėjo vesti specialius licencijavimo mokymus. Pasitelkus tarpinstitucinį bendradarbiavimą bus galima greičiau ir mažiausiomis sąnaudomis išspręsti visus rūpimus klausimus, susijusius su naujų specialistų licencijavimu.
Vykdyti mokymai parodė, kad naujai licencijuojamiems specialistams kyla daug klausimų dėl licencijavimo proceso ir dokumentų licencijai gauti pateikimo tvarkos. Mokymų metu stengiamasi atsakyti į

visus specialistams rūpimus klausimus, kad licencijos gavimas jiems būtų kuo greitesnis ir sklandesnis.
Džiaugiamės aktyviu specialistų susidomėjimu.

Skiepų kabinetai vaistinėse
Šalį sukausčius pandemijai ir siekiant paskatinti visuomenę aktyviai vakcinuotis nuo COVID-19
bei nepraleisti kitų svarbių skiepų, pavyzdžiui, erkinio encefalito, buvo svarbu suteikti kuo platesnes galimybes pacientams skiepytis. Tad jau metų pradžioje Akreditavimo tarnyba pradėjo išplėstinės praktikos vaistininkų ir vaistinių licencijavimą , kad būtų sudarytos sąlygos vakcinacijos
paslaugas teikti ne tik pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, bet ir
šalies vaistinėms, įgijusioms asmens sveikatos
priežiūros įstaigos licenciją.
„Tikimasi, kad vaistinėse teikiamos papildomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos padės sumažinti tiek pacientų eiles gydymo įstaigose, tiek gydytojams tenkantį darbo krūvį, tolygiau pasiskirstys pasiskiepyti norinčiųjų srautai,
padidės galimybės skiepytis prieinamumas“, sako Indrė Markauskienė. Skiepus paskirti ir atlikti galės tik papildomą profesinį pasirengimą baigę vaistininkai, o jų licencijavimas užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų saugumą. 

• Greitųjų COVID-19 antigenų testų,
kuriems suteiktas Sveikatos apsaugos
ministro leidimas, ženklinimas gali skirtis
nuo pagal Direktyvos reikalavimus
atitinkančių testų ženklinimo. Rekomenduojame vartotojams susipažinti su
Akreditavimo tarnybos tinklalapyje
skelbiamame sąraše pateikta informacija,
kurioje nurodytas testo gamintojas, testo
pavadinimas, mėginio tipas bei pateiktos
nuorodos į šių testų pakuočių išklotines
bei naudojimo instrukcijas. ¬

Tiek profesionaliam naudojimui,
tiek savikontrolei skirtiems greitiesiems COVID-19 antigenų testams
taikomi Direktyvos reikalavimai. Tačiau savikontrolei skirtiems testams
taikomi aukštesni reikalavimai, kad
priemonė būtų kaip įmanoma tikslesnė, reikalaujanti mažiau neįgudusio
vartotojo žinių ir pastangų. Savikontrolei skirtų testų atitiktį turi įvertinti
bei patvirtini paskelbtoji, t.y. sertifikuojanti įstaiga. O profesionaliam
naudojimui skirtų testų atitiktį vertina tik šių testų gamintojas, kuris turi
jas užregistruoti valstybių narių įgaliotosiose institucijose. Pagal Direktyvos reikalavimus įvertinti greitieji

“

„DAUGUMA ŠIUO METU PREKYBOS
VIETOSE PARDUODAMŲ GREITŲJŲ
ANTIGENO TESTŲ REALIAI YRA
SKIRTI PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI. TAČIAU ŽMONĖS NERETAI
NEPASIGILINA, NUSIPERKA TESTUS
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI IR
PYKSTA, JEIGU ATSIRANDA
NETIKSLUMŲ“, – SAKO MEDICINOS
PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ SKYRIAUS
VEDĖJA JOLANTA KARAVECKAITĖ.

COVID-19 antigenų testai (tiek profesionaliam naudojimui, tiek skirtiems
savikontrolei) gali būti laisvai, be papildomos registracijos ar kitokio leidimo teikiami į Lietuvos rinką ir platinami įvairiose prekybos vietose.
„Tad dauguma šiuo metu prekybos
vietose parduodamų greitųjų antigeno testų realiai yra skirti profesionaliam naudojimui, mat norint gauti specialius sertifikatus gaminį naudoti savikontrolei užtrunka nemažai laiko.
Tačiau žmonės neretai nepasigilina,
nusiperka testus profesionaliam naudojimui ir pyksta, jeigu atsiranda netikslumų. Iš tiesų, profesionaliam naudojimui skirtą gaminį įsigijęs žmogus
nė neturės kam skųstis dėl kokio nors
neatitikimo, nes ant pakuotės nurodyta, jog skirta profesionalams“, –
įspėja J.Karaveckaitė.
Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais medicinos priemonių importuotojai ir platintojai privalo kartu su platinama ar importuojama medicinos
priemone teikti visą medicinos priemonės gamintojo numatytą ir Lietuvos Respublikos valstybine kalba parengtą informaciją apie medicinos
priemonės paskirtį ir tinkamą naudojimą, apie jų paskirtį turi būti teisinga
ir neklaidinti vartotojų.
Siekiant didinti savikontrolei tinkamų greitųjų COVID-19 antigenų testų
prieinamumą Sveikatos apsaugos ministras balandį patvirtino Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų
greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų
vertinimo ir naudojimo savikontrolės
tikslais tvarkos aprašą, kuriuo gali būti
suteikti leidimai teikti savikontrolės
tikslais profesionaliam naudojimui skirtus arba dar nesertifikuotos savikontrolei skirtus greituosius COVID-19 antigenų testus. Šiuo metu yra suteikti 4
leidimai. Informacija apie suteiktus leidimus skelbiama Akreditavimo tarnybos internetinėje svetainėje. 

iekiant pacientams
užtikrinti saugias
asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas,
būtina vykdyti jas teikiančių
juridinių asmenų licencijavimą ir akreditavimą. Tai atlieka
Akreditavimo tarnybos Įstaigų
vertinimo skyrius.
Sparčiai įsibėgėja prieš ketverius metus pradėtas vykdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų
šeimos medicinos paslaugų akreditavimo procesas, per kurį jau akredituotos 43 įstaigos. Besilaikydamos akreditavimo standartų, jos teikia kokybiškas, saugias, į pacientą orientuotas šeimos medicinos paslaugas. Per pastaruosius ketverius metus padidėjo šių paslaugų apimtys, į jų teikimą
įtraukiant vis daugiau sveikatos priežiūros specialistų: išplėstinės praktikos slaugytojų, kineziterapeutų, gyvensenos medicinos specialistų ir kt.

SKAIČIAI:
• 2020 m. licencijos išduotos 240 asmens
sveikatos priežiūros įstaigų.
• Patikslintos licencijos išduotos
975 įstaigoms.
• Panaikintos licencijos 455 įstaigoms.
• Atnaujintos licencijos 73 įstaigoms.
• Sustabdytos licencijos 503 įstaigoms. 
Be to, šalies mastu buvo nustatyti pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
efektyvumo vertinimo rodikliai, ženkliai padidėjo
e-sveikatos taikymo apimtys, skaitmenizuojant didelę dalį įstaigose pildomų dokumentų. Dėl šių pokyčių, taip pat atsižvelgiant į akredituotų įstaigų
geros praktikos patirtį, pareikštus siūlymus ir pastabas bei akreditavimo procese ekspertais dalyvavusių sveikatos priežiūros specialistų nuomonę,
buvo parengta nauja Nacionalinių akreditavimo

“

„VERTA PASIDŽIAUGTI, KAD VIS
DAUGIAU ĮSTAIGŲ, ĮVERTINUSIOS
SAVO TRŪKUMUS IKI VIENERIŲ
METŲ STABDO LICENCIJOS AR
DALIES LICENCIJUOJAMŲ
PASLAUGŲ TEIKIMĄ“, – TEIGIA
ĮSTAIGŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VEDĖJA JOLANTA SRUOGIENĖ.

standartų šeimos medicinos paslaugai redakcija.
Pernai Akreditavimo tarnybai perduota odontologines paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo ir priežiūros funkcija. Įstaigų vertinimo skyrius
pradėjo vykdyti licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą ir aktyviai konsultuoti įstaigas apie įstaigos
licencijos turėtojo pareigas. Kasmet sustabdoma
ar naikinama daugiau nei 100 asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų licencijos.
Bendradarbiaujant su Valstybine ligonių kasa bei įgyvendinant Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas, Įstaigų vertinimo skyriui teko įspėti daugiau nei 700 sveikatos priežiūros įstaigų dėl neatliktų įmokų, reikalingų atlyginti pacientų sveikatai padarytai
turtinei ir neturtinei žalai.
Nuo liepos skyrius atliks naują ir naują funkciją – pradės licencijuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Šiuo
metu Akreditavimo tarnyba aktyviai dalyvauja
derinant su tuo susijusius teisės aktus. 

Teisė

Kvalifikuoti teisininkai –
pagrįsti sprendimai

V

ykdomų patikrinimų
metu Akreditavimo
tarnyba siekia nešališkai
ir objektyviai nustatyti bei įvertinti ginčijamų įvykių aplinkybes.

SKAIČIAI:
• 2020 m. Akreditavimo tarnyba laimėjo
40 iš 43 bylų. 

Nagrinėjant pacientų skundus ir vertinant jų
pagrįstumą, dalyvauja aukštąjį biomedicinos bei
teisės mokslų išsilavinimą turintys skirtingų skyrių specialistai. Toks bendradarbiavimas padeda išsamiai ir visapusiškai išnagrinėti konkrečius
pacientų skunduose nurodomus paslaugų suteikimo atvejus ir įvertinti jų kokybę.
Vis dėlto ne visuomet pavyksta suderinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų lūkesčius, todėl kartais ginčų nagrinėjimas persikelia į teismą. Čia itin svarbus tampa Akreditavimo
tarnybos teisininkų darbas. Jiems geriau susipažinus su sprendimais savo srityje, operatyviai ir kokybiškai parengiami atsiliepimai į pareikštus skundus, taip pat išsamiam bylos nagrinėjimui reikalinga medžiaga. Atsiliepimuose į pareikštus skundus
nuosekliai, logiškai ir argumentuotai išdėstoma Ak-

“

„NE VIENERIUS METUS NESIKEIČIA
AKREDITAVIMO TARNYBAI
PALANKI LAIMĖTŲ TEISMŲ IR
GINČŲ STATISTIKA – ABSOLIUTI
DAUGUMA ĮSTAIGOS TEISINIŲ
SPRENDIMŲ LIEKA NEPAKEISTI“, –
TEIGIA TEISĖS IR BENDRŲJŲ
REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
DARIUS GIRUCKAS.

reditavimo tarnybos pozicija – dar vienas įstaigos
sprendimo pagrįstumą pagrindžiantis veiksnys.
Paskutinis etapas ginant Akreditavimo tarnybos
sprendimus teismuose yra tiesioginis atstovavimas teismo posėdžiuose, kur išdėstomi svarbiausi
motyvai, sudedami esminiai akcentai. 

ISTORIJA
• 1996 m. vasario 1 d. įsteigiama Valstybinė
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, reorganizavus Respublikinį standartizavimo ir metrologijos centrą.
• 1996 m. pradėtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimas/licencijavimas.
• 1998 m. pradėtas medicinos gydytojų ir
gydytojų odontologų licencijavimas ir sertifikavimas.
• 2002 m. pradėtas bendrosios ir specialiosios praktikos slaugytojų bei akušerių licencijavimas ir sertifikavimas.
• 2004 m. gydytojų odontologų ir burnos
priežiūros specialistų licencijavimas perduotas Odontologų rūmams.
• 2004 metų Akreditavimo tarnyba tampa
medicinos priemonių atitikties įvertinimo srityje įgaliota institucija.
• 2006 m. spaudo numerių sveikatos priežiūros specialistams suteikimas.
• 2007 m. vieno langelio principu įkurtas
Kanceliarijos skyrius.
• 2008 m. įsteigtas Medicinos technologijų ir prietaisų skyrius. Įsitraukta į tarptautinės organizacijos EUnetHTA veiklą ir vykdomus EUnetHTA projektus.
• Nuo 2009 m. pardėtas visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimas.
• Nuo 2010 m. vykdoma brangių medicinos
priemonių naudojimo Lietuvoje analizė.
• Nuo 2012 m. atliekamas sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimus.
• Nuo 2012 m. prie Akreditavimo tarnybos
prijungta Valstybinė medicininio audito
inspekcija.
• 2012 m. Akreditavimo tarnyba ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl medicinos priemonių kontrolės.
• Nuo 2013 m. atstovaujama šaliai Europos Komisijos įkurtame sveikatos technologijų vertinimo tinkle „HTA network“.
• Nuo 2015 m. vykdomi planiniai konsoliduoti paslaugų kokybės tikrinimai.
• Nuo 2015 m. pradėta kova su neteisėta
veikla, pasitelkiant platų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
• 2015 m. sukurtas Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų praktikos licencijų registras (LICREG).
• 2015 m. sukurta Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinė sistema
(SPĮLIS).
• 2015 m. sukurtas elektroninių paslaugų
teikimo portalas https://licencijavimas.
vaspvt. gov.lt/
• 2015 m. sukurta sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir valdymo Lietuvoje informacinė sistema „TechnoMedTas“.
• Nuo 2016 m. pradėta vykdyti savanoriškas įstaigų, teikiančių šeimos medicinos paslaugas, akreditavimas.
• 2020 m. gegužės 1 d. perimtas odontologų, burnos priežiūros specialistų bei odontologinės priežiūros įstaigų licencijavimą iš
Odontologų rūmų.
• Nuo 2020 m. pradėtas vykdyti spaudo
numerių išdavimas medicinos fizikams, medicinos genetikams, medicinos biologams,
biomedicinos technologams, radiologijos
technologams, embriologams, ergoterapeutų padėjėjams, kineziterapeutų padėjėjams,
slaugytojų padėjėjams, meno terapeutams,
paramedikams, dietistams, optometrininkams, skubiosios medicinos pagalbos paramedikams, ortopedams technologams, gyvensenos medicinos specialistams, odontologo pagalbininkams.
• Nuo 2021 m. kovo 1 d. pradedamas išplėstinės praktikos vaistininko, o nuo 2021 m. gegužės 1 d. – ir visų kitų iki šiol dar nelicencijuotų
asmens sveikatos priežiūros specialistų – ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo,
medicinos psichologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, medicinos genetiko, medicinos biologo ir biomedicinos technologo – licencijavimas. 
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SPECIALIZUOTAS „LIETUVOS SVEIKATA“ PRIEDAS

Pacientų sauga
Technologijų vertinimas

Sveikatos technologijų
vertinimas

S

veikatos technologijų vertinimas yra viena priemonių, palaikančių sveikatos politikos formavimo procesą. Specialistai pasitelkdami
daugiadisciplinę analizę nagrinėja naujų ir esamų sveikatos
technologijų naudojimo
saugumo, efektyvumo aspektus,
ekonominius, socialinius ir
etinius padarinius.
Akreditavimo tarnybai pati didžiausia vertybė ir geriausia jubiliejinė dovana – puikus ir darnus kolektyvas

Visuomeninės iniciatyvos –
kolektyvo variklis

Š

venčiant 25 metų įstaigos
veiklos jubiliejų Akreditavimo
tarnybos vadovė sako, jog
labiausiai kolektyvą suartinęs
veiksnys buvo ryžtas imtis
visuomeniškų iniciatyvų už darbo
kabineto ar institucijos ribų.
„Padėdami kitiems, augome ir
tobulėjome patys. Atliktos visuomenei naudingos iniciatyvos įnešė
akivaizdžių pokyčių ir į mūsų
įstaigos organizacinę kultūrą bei
pakeitė nusistovėjusias tarnybos
tradicijas. Suteikdami spalvų kitų
gyvenimui, tobulėjame patys“, –
sako N.Ribokienė

legų palaikymu atsisakyti žalingo įpročio rūkyti,
būti atsakingiems ir rodyti pavyzdį rūpinantis savo sveikata. Vėliau tokios iniciatyvos augo ir perėjo į kasmetinius inkilų kėlimus, miškų gelbėjimą,
atsodinimą, prisijungimą prie akcijos „Darom“ ar
aplinkos gražinimą, dėmesį senjorams globos namuose. Neapsieita ir be kolektyvo saviugdos, įvairių mokymų, padedančių stiprinti emocinį intelektą. „Geriausia, kad tai tapo nuolatine tradicija
ir tai, kad viskas įvyksta greičiau, lengviau, kuo-

met dirbama išvien, vardan bendro tikslo. Mūsų
įstaigoje neliko pasiskirstymų „čia mano darbas,
o čia – tavo“. Viskas, ko imamės, yra mūsų visų
darbas, mūsų atsakomybė ir mūsų bendras rezultatas. Draugiškas ir darnus kolektyvas – tai
kaip medis, kuriam užauginti reikia laiko bei pastangų. Bendrumo jausmas pažadina viduje slypinčią energiją ir žmonės drauge pasiekia ambicingesnių rezultatų. Mums rūpi mūsų darbas, kolegos ir pasaulis, kuriame dirbame ir gyvename“, –
įsitikinęs vienas aktyviausių gerų darbų iniciatorių bei organizatorių Teisė ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Darius Giruckas. 

technologijų vertinimų. Tokie procesai užtrunka
apie metus laiko, į komandą kviečiami ir tarptautiniai vertinamos sveikatos technologijos ekspertai,
įtraukiami ir pacientai. Jungtiniai vertinimai pasižymi aukšta kokybe, todėl džiaugiamės, kad galime tokius vertinimus pristatyti Lietuvos sveiktos
politikos formuotojams, priimantiems atsakingus
ir svarbius sprendimus bei supažindinti visuomenę su Europoje taikomomis ir įvertintomis sveikatos technologijomis“, – sako Sveikatos technologijų skyriaus vedėja Neringa Puidokienė. 





Interviu

Didesnės kompetencijos –
mažiau biurokratizmo
Sukurta patraukli forma bei patogus būdas licencijai gauti, pateikiant
deklaraciją. Sveikatos priežiūros specialistai, besinaudojantys elektroninių
paslaugų portalu, gali ne tik pateikti
paraiškas ir dokumentus, tačiau savo
paskyroje gali matyti jam suteiktus
spaudo numerius, išduotas licencijas,
jų būsenas, planuojamos licencijų sąlygų laikymosi priežiūros terminus,
stebėti pateiktos paraiškos nagrinėjimo eigą. Taip pat sistema sveikatos
priežiūros specialistams el. paštu ir
sisteminiu pranešimu siunčia priminimus apie artėjantį licencijų sąlygų
laikymosi priežiūros terminą.
Prieš dvejus metus pradėtas vykdyti sveikatos priežiūros specialistų profesinių kvalifikacijų vertinimas ir pripažinimas, pažymų dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų įgytos
profesinės kvalifikacijos atitikties pripažinimo bei pažymų apie gerą praktiką, Europos profesinę kortelę išdavimas. Taip pat perduota ir lyderystė rengiant specialistų medicinos normas.
Bėgant metams išauginome kom-

“

„GALIME DIDŽIUOTIS, KAD ESAME
PIRMIEJI BALTIJOS ŠALYSE
PRADĖJĘ TAIKYTI TARPTAUTINĘ
EUnetHTA SVEIKATOS
TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO
METODIKĄ“, – SAKO SVEIKATOS
TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJA
NERINGA PUIDOKIENĖ.

Noriu nuoširdžiai padėkoti Akreditavimo tarnybos direktorei Norai
Ribokienei ir Jos komandai už konstruktyvų požiūrį bei bendradarbiavimą.
Džiaugiuosi, kad, sutelkę pastangas, galime visi kartu dar labiau prisidėti
prie Covid-19 pandemijos suvaldymo visame pasaulyje, o mūsų šalies
vaidmuo čia tampa vis svarbesnis. Tai mus dar labiau įpareigoja tęsti
ir plėsti veiklą. Dar kartą Jums ačiū už malonų pokalbį.
Algimantas Markauskas, gamybos operacijų viceprezidentas,
„Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius

Dar minint dvidešimties metų Akreditacijos
tarnybos veiklos jubiliejų vadovės paskatintas
kolektyvas ėmėsi įvairiausių iniciatyvų ir gerų
darbų sau ir visuomenei. Kai kurie nutarė su ko-

Atkelta iš 1p.

Parengtos vertinimo ataskaitos pasitarnauja klinikinių protokolų kūrime, formuojant finansavimo ir
kompensavimo mechanizmus, informuojant visuomenę apie gydymo įstaigose taikomų sveikatos
technologijų saugumą bei klinikinį efektyvumą.
Akreditavimo tarnyba į tarptautinį sveikatos
technologijų vertinimo procesą įsitraukė dar 2007 m.
dalyvaudama tarptautinių projektų ir organizacijų
veikloje. Įgytos žinios ir įgūdžiai, nauja patirtis, užsimezgę nauji tarptautiniai santykiai davė pradžią pirmiesiems sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimams Lietuvoje.
„Galime didžiuotis, kad esame pirmieji Baltijos
šalyse pradėję taikyti tarptautinę EUnetHTA sveikatos technologijų vertinimo metodiką bei vertinti
su medicinos priemonėmis susijusias sveikatos
technologijas. Esame aktyvūs EUnetHTA tarptautinių projektų dalyviai, kasmet prisijungiame kaip
partneriai prie tarptautinių jungtinių sveikatos

petencijas, išplėtėme jų spektrą ir šiuo
metu atliekame svarbias visuomenei
funkcijas: pacientų teisių ir paslaugų
kokybės priežiūrą, specialistų bei įstaigų licencijavimą, medicinos priemonių priežiūrą, sveikatos technologijų
vertinimą bei daug kitų. Atsisakėme
perteklinio biurokratizmo, orientuojamės į prevenciją, mokymą, konsultavimą bei bendradarbiavimą ir tik išimtiniais atvejais į baudimą bei sankcijas. Įgyvendinę esminius pokyčius,
tapome naujos kultūros organizacija,
išlaisvinusia darbuotojų kūrybiškumą,
gebanti efektyviai ir profesionaliai
dirbti kaip komanda, išmokome nagrinėdami raštus, prašymus ar skundus,
pamatyti bei pajausti žmogaus kančią
ir neviltį tikintis supratimo ir pagalbos.
- Kaip įstaigos darbą pakoregavo
pandemija?
- Pandemija išmokė mus vieningumo,
susitelkimo ir itin operatyvaus reagavimo. Turėjome organizuoti darbo procesus taip, kad būtų saugu ir kad visa veikla vyktų sklandžiai. Mums tai pavyko.
Sugebėjome dirbti rezultatyviai, kokybiškai ir greitai, neskaičiuodami darbo
valandų, nes jautėme ir jaučiame didelę

atsakomybę bei pareigą pagal išgales prisidėti prie pandemijos valdymo.
Pateiktus dokumentus licencijai
gauti ar patikslinti pandemijos metu
reikėdavo įvertinti ypatingos skubos
tvarka, nes įstaigos turėjo pradėti teikti paslaugas, tokias kaip dezinfekcijos, COVID-19 ligos diagnostikos ar
gydymo, tuoj pat. Be to, reikėjo skubiai keisti teisės aktus, adaptuojant
procesus karantino sąlygoms.
Ypatinga gausa darbų teko vertinant įvairias medicinos priemones,
reikalingas COVID-19 virusui suvaldyti – nemažos dalies tokių priemonių
pavyko neįleisti į rinką ilgamečio ir
sklandaus bendradarbiavimo su muitinėmis dėka, o kita dalis pašalinta,
atlikus jų vertinimą. Akreditavimo tarnyba sėkmingai organizavo CoV-2
IgM/IgG greitųjų testų jautrumo ir
specifiškumo biomedicininį tyrimą. Be
to, atliekame greitųjų antigeno testų,
skirtų savikontrolei, vertinimą.
Darbų gausa pandemijos metu tapo mūsų kasdienybe. Akreditavimo
tarnybai pati didžiausia vertybė bei geriausia jubiliejinė dovana – puikus ir
darnus kolektyvas. 

Mūsų įstaigos pasirengimas akreditavimui tapo iššūkiu ne tik
VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro administracijai,
bet ir visiems darbuotojams. Būta ir nerimo, ir prieštaravimų. Nuoširdžiai
dėkojame Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigų vertinimo skyriaus vedėjai
Jolantai Sruogienei ir šio skyriaus vyriausiosioms specialistėms Audronei
Nižauskienei ir Palmirai Morkūnienei už naudingus patarimus,
konstruktyvią kritiką, profesionalias ir išsamias konsultacijas šeimos
medicinos paslaugų teikimo organizavimo bei kokybės gerinimo
klausimais. Šių specialisčių patarimai ne tik padėjo atkreipti dėmesį į kai
kuriuos kasdieninius procesus, reikalaujančius pokyčių, teisingai sudėlioti
akcentus, sprendžiant vieną ar kitą šeimos gydytojo paslaugų teikimo
klausimą, bet ir sumažino su akreditavimo procesu susijusią įtampą.
VšĮ Kėdainių PSPC bendruomenės vardu
direktorė Audronė Rimkevičienė


Nuoširdžiai norime padėkoti Jūsų vaduojamos įstaigos darbuotojai,
Įstaigų vertinimo skyriaus vyr. specialistei Vilmai Žiedelienei už nuoširdų
darbą, už pagalbą, už visas konsultacijas, už visus paaiškinimus, už
žmogiškumą teikiant dokumentus licencijos patikslinimui. Kiekvieną kartą
nuoširdžiai, nuosekliai, be jokių piktumų paaiškina, niekada neatsako
pagalbos, nors ir kelis kartus skambiname tais pačiais klausimais.
Nuoširdžiai ačiū.
UAB „Teragyda“ direktorė Jūratė Jackienė


Iš visos širdies dėkojame vyriausiajai specialistei gerbiamai Indrei
Žilinskienei už nuoširdų aptarnavimą. Žiūrėdami iš verslo pozicijos,
galime drąsiai pasakyti, kad Akreditavimo tarnyba turėtų didžiuotis
tokiais darbuotojais kaip Indrė: puikus bendravimas, personalizuotas
požiūris, įsigilinimas į kliento problemas, greitas atsakas ir visada aiškiai
pateikta rašytinė bei žodinė informacija. Tai - labai profesionalu!
UAB ,,Viveo health” komanda

