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Vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V-1246 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 19 d.

įsakymo Nr. V-44 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 18.1, 18.3 ir 18.4 papunkčiais ir Sveikatos

apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro procesinio valdymo procesų aprašo,

patvirtinto Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2022

m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai

situacijų centro procesinio valdymo procesų aprašo patvirtinimo ir procesų darbo grupės sudarymo“

(toliau – ESSC procesinio valdymo procesų aprašas), 4.4 papunkčiu ir 12 punktu bei siekdama diegti

procesinio valdymo principus Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų

centro (toliau – ESSC) veikloje:

1. T v i r t i n u Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

stebėsenos procesų dokumentaciją (pridedama) (toliau – Procesų dokumentacija).

2. S k i r i u ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus vedėją ESSC Lietuvos

nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos procesų

lyderiu.

3. P a v e d u : 

3.1. ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus vedėjui:

3.1.1. užtikrinti šio įsakymu 1 punktu patvirtintos Procesų dokumentacijos peržiūrėjimą ir,

prireikus, atnaujinimą ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d.;

3.1.2. organizuoti ESSC darbuotojų, dalyvaujančių ESSC Lietuvos nacionalinės sveikatos

sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos procesuose, mokymus arba

kitokį supažindinimą su Procesų dokumentacija iki 2023 m. sausio 31 d.;

3.2. Procesų dokumentacijoje nurodytiems procesų savininkams vykdyti procesų rodiklių

stebėseną surenkant informaciją iš Procesų dokumentacijoje nurodytų procesų rodiklių savininkų ir

pateikiant apibendrintą informaciją ESSC procesinio valdymo procesų apraše nustatyta tvarka;

3.3.  ESSC direktoriaus pavaduotojui šio įsakymo įgyvendinimo kontrolę.

4. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

4.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2019

m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 05-114 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai

situacijų centro vykdomos sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;
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4.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2018

m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. 05-27 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių

kompetentingai reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketos patvirtinimo“ su

visais pakeitimais ir papildymais.

Direktorės pavaduotoja,                   Laura Maldūnienė

pavaduojanti direktorių
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Įvadas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Lietuvos nacionalinės

sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos procesai – procesai,

kuriuos naudoja ir taiko bei kuriais vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių

sveikatai situacijų centro (toliau – Centras arba SAM ESSC) valstybės tarnautojai ir darbuotojai,

dirbantys pagal darbo sutartį.

SAM ESSC Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos procesų dokumentacijoje pateikti 4 procesai: „Sudaryti

metinį Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos

priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų planą“, „Atlikti

sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimą“, „Atlikti sveikatos

priežiūros įstaigų vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną“, „Parengti metinę

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms įvertinimo

ataskaitą“, procesų rodikliai ir jų reikšmės, sumodeliuoti 4 procesų žingsnių aprašai, procesuose

naudojamos dokumentų formos ir šablonai.

Planiniai sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) parengties ekstremaliosioms situacijoms

(toliau – ES) vertinimai atliekami pagal SAM ESSC direktoriaus tvirtinamą Metinį Sveikatos

apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų planą, kuris tvirtinamas iki kiekvienų

metų sausio 15 d. Už šio plano rengimą bei derinimą atsakingas paskirtas SAM ESSC Parengties

planavimo ir prevencijos skyriaus (toliau – PPPS) specialistas.

SPĮ parengties ES vertinimai atliekami kiekvienais metais, suskirsčius SPĮ, įtrauktas į Metinį

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros

įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų planą, ketvirčiais. Planinių

vertinimų metu peržiūrimi įstaigų ekstremaliųjų situacijų valdymo planai (toliau – ESVP) bei kita

aktuali informacija, kuri nėra paminėta ESVP, pildomi SPĮ ESVP vertinimo klausimynai, rengiama

parengties ES vertinimo pažyma ir pateikiamos išvados bei rekomendacijos. SPĮ parengties ES

vertinimus atlieka visi PPPS darbuotojai.

SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėsena atliekama siekiant

įvertinti SPĮ ESVP vertinimo pažymose teikiamų rekomendacijų SPĮ vykdymą. Procesas atliekamas

per 30 kalendorinių darbo dienų nuo pakoreguoto SPĮ ESVP gavimo dienos, t. y. kai SAM ESSC yra

pateiktas pakoreguotas ESVP, pagal ESVP vertinimo pažymoje SPĮ pateiktas rekomendacijas.

Pakoreguotas SPĮ ESVP peržiūrimas, įvertinamas rekomendacijų įgyvendinimas. SPĮ vertinimo metu

nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną atlieka visi PPPS darbuotojai, atliekantys SPĮ

parengties ES vertinimą.

Metinės LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitos parengimas apima tris subprocesus:

1. Praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties ES stebėsenos ataskaitos parengimą, kuri

rengiama įvykdžius praėjusiais metais numatytų įvertinti SPĮ metinį planą, analizuojant praėjusiais

metais įvertintų SPĮ pasirengimo ES stebėsenos duomenų bazės duomenis. Praėjusiais metais
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įvertintų SPĮ parengties ES stebėsenos ataskaitą rengia už šios ataskaitos parengimą atsakingu

paskirtas PPPS specialistas, kiekvienų naujų metų pradžioje (I ketvirtyje).

2. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu įvertinimo ataskaita, kuri

rengiama gavus užpildytas sveikatos priežiūros specialistų (kurių funkcijos susijusios su įstaigos

pasirengimu veiklai ES) pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu vertinimo anketas (toliau –

Anketa). Šioje ataskaitoje pateikiama sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu

užpildytų Anketų duomenų analizė. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu

įvertinimo ataskaitą rengia už šios ataskaitos parengimą atsakingu paskirtas PPPS specialistas,

kiekvienų naujų metų II ketvirtyje.

3. LNSS įstaigų parengties ES ataskaita rengiama iš surinktų SPĮ duomenų apie kaupiamų

asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų pasirengti

ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų

bei teroristinių išpuolių likvidavimui ir jų padarinių šalinimui, išteklius bei poreikius. LNSS įstaigų

parengties ES rengia už šios ataskaitos parengimą atsakingu paskirtas PPPS specialistas, kiekvienų

naujų metų pradžioje (I ketvirtyje).

SAM ESSC LNSS įstaigų parengties ES stebėsenos procesų grupės savininko ir procesų

grupės lyderio pagrindinės funkcijos yra dalyvauti Centro procesų darbo grupės, sudarytos Centro

direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro procesinio valdymo procesų aprašo patvirtinimo ir procesų

darbo grupės sudarymo“, kuri modeliuoja, peržiūri Centro procesus ir atlieka kitus su procesinio

valdymo diegimu susijusius veiksmus (toliau – procesų darbo grupė), posėdžiuose, rengti ir derinti

procesų grupės probleminių klausimų sprendimo priemones, užtikrinti procesų grupės rodiklių

suderinamumą su kitais Centro veiklos rodikliais. Konkrečių procesų grupę sudarančių procesų

savininkų pagrindinės funkcijos yra organizuoti procesų darbo grupės pasitarimus ir juose dalyvauti,

teikti ekspertinę informaciją, apibrėžiant ir įgyvendinant konkretų procesą, nustatyti proceso rodiklius

ir jų reikšmes, užtikrinti rodiklių suderinamumą su kitais Centro rodikliais, rengti proceso

dokumentaciją, ją valdyti ir prireikus inicijuoti keitimą, valdyti proceso ir jų rodiklių reikšmių

stebėseną ir užtikrinti nuolatinį proceso tobulinimą.

Pastabas ar pasiūlymus dėl procesų dokumentacijoje aprašytų procesų galima teikti ir (ar)

radus neatitikčių informuoti procesų dokumentacijoje nurodytam procesų grupės savininkui el. paštu.

Visų Centro procesų modelius ir jų aprašus galima rasti SAM ESSC serveryje bendrame tinklo

diske (N diskas), kataloge „ESSC procesai“ (\\192.168.25.11\Informacija\ESSC procesai).

Informaciją ir duomenis, susijusius su SPĮ pasirengimu veikti ES metu bei vykdomą LNSS

įstaigų parengties ES stebėseną, galima rasti SAM ESSC serveryje bendrame tinklo diske (N diskas),

kataloge „SPĮ pasirengimo ES stebėsena“

(\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena).

SAM ESSC vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pasirengimo veikti

ES atvejais stebėsena apima 241 ASPĮ, kurių steigėjai ar dalininkai yra valstybė ir savivaldybės.

Privačių, bet sudariusių sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo privalomojo

sveikatos draudimo fondo lėšomis SPĮ parengties stebėsenos SAM ESSC šiuo metu pagal galiojantį

teisinį reguliavimą nevykdo.

Įgyvendinant Valstybinio audito 2022 m. kovo 4 d. ataskaitos Nr. VAE-2 „Sveikatos

priežiūros tvarumo užtikrinimas esant ekstremaliosioms situacijoms“ rekomendacijas, į SAM ESSC

vykdomą SPĮ parengties ES stebėseną bus įtrauktos privačios sveikatos priežiūros įstaigos. Ruošiantis

file://192.168.25.11/Informacija/SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
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įgyvendinti Valstybinio audito rekomendacijas, rengiami teisės aktų pakeitimai ir nustatomi kriterijai,

kuriuos atitinkančios privačios SPĮ privalo rengti ESVP. Patvirtinus rengiamų teisės aktų pakeitimus

bus reikalinga peržiūrėti SAM ESSC LNSS įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

stebėsenos procesų dokumentaciją, atsižvelgiant į teisines prielaidas, leidžiančias pasitelkti LNSS

priklausančių privačių įstaigų pajėgumus ir vykdyti jų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų

metu stebėseną.

Šiuo metu vykdomas SPĮ infrastruktūros pritaikymo ES modernizavimas, kurio metu

numatytas skaitmenizuoto SPĮ duomenų rinkimo proceso naujo modulio Ekstremalių situacijų

valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ESVIS) apimtyje sukūrimas. Modulis užtikrins galimybę

stebėti SPĮ parengties ES aktualią informaciją, SPĮ duomenis apie infrastruktūrą, resursus. Šiame

modulyje SPĮ bus įpareigotos pateikti parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms reikalingą

informaciją bei bendrą įstaigos informaciją, kuri užtikrintų sisteminį požiūrį į sveikatos apsaugos

sistemos pajėgas bei jų parengtį ES. Planuojama, kad papildomi skaitmenizuojami sprendimai

vykdomi ESVIS (po licencijos pirkimo) pagrindu ir taptų jo dalimi su atskirais moduliais (SPĮ

parengties užtikrinimas, SPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimai, SPĮ darbuotojų

mokymai ir žinių patikra, SAM ESSC resursų, skiriamų SPĮ ekstremalių situacijų metu, valdymas).

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, SAM ESSC LNSS įstaigų parengties ES

stebėsenos procesų dokumentacija, techniniai sprendiniai, sumodeliuoti 4 procesai ir jų žingsnių

aprašai, SPĮ ESVP vertinimo klausimynai, sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES

metu vertinimo anketa (buvusi sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti

į ES, žinių lygio vertinimo anketa) ir kiti aktualūs dokumentai, procesuose naudojamos dokumentų

formos ir šablonai dar bus koreguojami ir tobulinami.
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1. Procesų grupės aprašymas

1 pav. Megaproceso „2.P. Vykdyti LNSS įstaigų parengties ES stebėseną“ modelis

Procesų grupė Vykdyti LNSS įstaigų parengties ES stebėseną

Procesų pogrupiai (jei yra) –

Procesų numeracija ir 

pavadinimai

2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES

planinių vertinimų planą:

2.P.1.1. Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių;

2.P.1.2. Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ;

2.P.1.3. Patvirtinti vidaus teisės akto projektą;

2.P.1.4. Paskelbti SAM ESSC direktoriaus įsakymą SAM

ESSC svetainėje.

2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą:

2.P.2.1. Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES;

2.P.2.2. Įvertinti SPĮ parengtį ES;

2.P.2.3. Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą).

2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo

pažangos stebėseną. 

2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo

ataskaitą:

2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties

ES stebėsenos ataskaitą;

2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros specialistų

pasirengimo veikti ES metu įvertinimo ataskaitą;

2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties ES ataskaitą.

Procesų grupės savininkas SAM ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus vedėjas

Teisinė aplinka 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011

m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl informacijos apie

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų

situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003

m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-157 „Dėl asmens sveikatos

priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207125/asr.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019

m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl visuomenės

sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo

plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f

33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d.

nutarimas Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano

branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417731/asr.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207125/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207125/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417731/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417731/asr
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5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021

m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-2225 „Dėl Sveikatos priežiūros

sistemos subjektuose kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių

ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų

pasirengti ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių

veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių

išpuolių likvidavimui ir jų padarinių šalinimui, atsargų sąrašų ir

šių priemonių minimalaus sukauptino kiekio (normatyvų) bei

kaupimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf

5f006237b?jfwid=-evwiphxii.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021

m. sausio 27 d įsakymas Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir

įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų

įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės

apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių

kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa

9b9131808?jfwid=-fxdp7g56.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018

m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo

patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f

0fea665f/asr.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d.

nutarimas Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos

įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros

įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo

atitinkamų nuostatų įgyvendinimo”, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr.

Naudojami sutrumpinimai Anketa – sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti

ekstremaliųjų situacijų metu vertinimo anketa (buvusi sveikatos

priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketa);

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga;

DVS – duomenų valdymo sistema Kontora;

Duomenų bazė – sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo

ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos duomenų bazė (nuoroda

į EXCEL failą

\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena /

SPI parengties ES stebesenos duomenu baze.xlsx);

ES – ekstremaliosios situacijos;

ESVIS – Ekstremalių situacijų valdymo informacinė

sistema;

ESVP – ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;

IT – informacinės technologijos;

LNSS – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistema;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-evwiphxii
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-evwiphxii
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-evwiphxii
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa9b9131808?jfwid=-fxdp7g56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa9b9131808?jfwid=-fxdp7g56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa9b9131808?jfwid=-fxdp7g56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
file:///\\\\192.168.25.11\\Informacija\\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
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LR SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerija;

PPPS – Parengties planavimo ir prevencijos skyrius;

Centras arba SAM ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai  situacijų centras;

SPĮ – sveikatos priežiūros įstaiga;

Vertinimo klausimynas – įstaigos ekstremaliųjų situacijų

valdymo plano vertinimo klausimynas. Vertinimo klausimynai

rengiami vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-

157 bei Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų

situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijomis,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455;

VSPĮ – visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Naudojamos formos, šablonai 1 priedas. SAM ESSC direktorius įsakymo „Dėl ekstremalių

sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų 20__

metų plano patvirtinimo“ tipinė forma.

2 priedas. Ligoninės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

vertinimo klausimyno tipinė forma.

3 priedas. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas

teikiančios įstaigos (įmonės) ekstremaliųjų situacijų valdymo

plano vertinimo klausimyno tipinė forma.

4 priedas. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano vertinimo klausimyno

tipinė forma.

5 priedas. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti

komandiruotės išlaidas tipinė forma.

6 priedas. Sveikatos priežiūros įstaigos parengties

ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymos tipinė forma.

7 priedas. Planinio kompleksinio sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymų

registravimo žurnalo tipinė forma.

8 priedas. Planinio dalinio sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymų

registravimo žurnalo tipinė forma.

9 priedas. Rašto „Dėl įstaigos parengties ekstremaliosioms

situacijoms vertinimo pažymos pateikimo“ tipinė forma.

10 priedas. 20_ metų sveikatos priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos ataskaitos formos

pavyzdys.

11 priedas. 20_ metų Lietuvos nacionalinės sveikatos

sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

ataskaitos formos pavyzdys.

12 priedas. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo

veikti ekstremaliųjų situacijų metu vertinimo anketos (buvusi

sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai
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reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketa)

tipinė forma.

13 priedas. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo

ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimo jų metu apklausos

anketos vertinimo lentelė.

14 priedas. 20_ metų sveikatos priežiūros specialistų

pasirengimo veikti ES metu įvertinimo ataskaitos (anksčiau

buvusi sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių

kompetentingai reaguoti į ES, žinių lygio ataskaita) formos

pavyzdys.

15 priedas. Sveikatos priežiūros sistemos subjektuose

kaupiamos asmeninės apsaugos priemonės ir kitos veiklos

vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti

ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių veiksnių,

branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių

likvidavimui ir jų padarinių šalinimui.
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2. Procesų rodikliai ir jų reikšmės

Rodiklis Rodiklio aprašymas Periodiškumas Siektina

reikšmė

Rodiklio tikslas

2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų planą

LNSS priklausančių SPĮ,

kurios yra parengusios ESVP

bei pateikusios jį SAM

ESSC, dalis, proc. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. V-1110, yra nurodyto SPĮ, kuriuos

turi rengti ESVP bei teikti juos SAM ESSC

vertinimui. 

Apskaičiavimo formulė: A / B * 100 = C

A – LNSS priklausančių SPĮ, kurios yra

pateikusios savo ESVP SAM ESSC vertinimui,

skaičius. 

B – LNSS priklausančių SPĮ, kurios privalo

parengti ESVP, atitinkantį sveikatos apsaugos

ministro patvirtintas rekomendacijas ir

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus patvirtintas ESVP rengimo

metodines rekomendacijas, bei pateikti jį SAM

ESSC vertinimui, skaičius. 

C – rodiklis.

Iki kiekvienų

metų sausio 15 d.

100 

proc.

Užtikrinti, kad visos LNSS

priklausančios SPĮ būtų

pasirengusios veiklai ES atvejais,

tūrėtų savo ESVP bei pateiktų jį

SAM ESSC. 

2022 m. planus pateikė apie 70 proc.

SPĮ. 

2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą

Priminimų SPĮ, įtrauktoms į

metinį SAM ESSC atliekamų

SPĮ parengties ES planinių

vertinimų planą, apie SAM

ESSC raštu prašomos

informacijos pateikimą dalis,

proc.

Jeigu SPĮ, įtrauktos į metinį SAM ESSC

atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų

planą, SAM ESSC raštu prašomos informacijos

apie SPĮ parengtį ES nepateikia iki vasario 10

d., el. paštu arba telefonu primenama apie

laukiamą atsakymą.  

Procentas skaičiuojamas nuo visų į metinį SAM

ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių

vertinimų planą įtrauktų SPĮ.

Kiekvienų metų 1

ketvirčio

pabaigoje

10 proc. Užtikrinti efektyvų ir maksimaliai

greitą informacijos apie SPĮ

parengtį ES pateikimą, kuris yra

būtinas siekiant pradėti vertinti SPĮ,

įtrauktų į metinį SAM ESSC

atliekamų SPĮ parengties ES

planinių vertinimų planą, parengtį

ES. 
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Suplanuotų laiku atliktų SPĮ

parengties ES planinių

vertinimų dalis, proc.

Kiekvieną ketvirtį metiniame SAM ESSC

atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų

plane suplanuotų SPĮ parengtis ES turi būti

pabaigta vertinti nustatytais terminais.

Kiekvieno ketvirčio pabaigoje SPĮ parengties

ES vertinimo pažymų skaičius turi sutapti su

suplanuotų tą ketvirtį vertinti SPĮ skaičiumi.

Tokiu būdu galima bus traktuoti, kad suplanuoti

SPĮ parengties ES planiniai vertinimai yra atlikti

laiku.

Kiekvieno

ketvirčio

pabaigoje

100

proc.

Užtikrinti savalaikį per ketvirtį

atlikti numatytus SPĮ parengties ES

vertinimus, kad jie nenusikeltų ir

SAM ESSC atliekamų SPĮ

parengties ES planinių vertinimų

metinis planas būtų įgyvendintas

laiku.

2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną

Įgyvendintų rekomendacijų

po SPĮ parengties ES

įvertinimo dalis, proc. 

SPĮ išnagrinėja pateiktas rekomendacijas ir

numato priemones rekomendacijų

įgyvendinimui, informaciją apie rekomendacijų

įgyvendinimą teikia SAM ESSC.

Skaičiuojama nuo einamą mėnesį SPĮ parengties

ES vertinimo klausimynuose pateiktų

rekomendacijų skaičiaus.

(Rekomendacijų įgyvendinimo terminas SPĮ

nurodomas SPĮ parengties ES vertinimo

pažymose.)

Kiekvieno

mėnesio

paskutinė savaitė

70 proc. Užtikrinti, kad SPĮ pateiktos

rekomendacijos būtų įgyvendintos.

Papildomai pateiktų užklausų

dėl informacijos apie

rekomendacijų

įgyvendinimą, proc.

Skaičiuojama nuo SPĮ skaičiaus, kurios einamą

mėnesį turėjo pateikti informaciją apie

rekomendacijų įgyvendinimą. (Rekomendacijų

įgyvendinimo terminas SPĮ nurodomas SPĮ

parengties ES vertinimo pažymose.)

Kiekvieno

mėnesio

paskutinė savaitė

20 proc. Užtikrinti savalaikį rekomendacijų

įgyvendinimą.

Pateiktų išvadų dėl

netinkamo rekomendacijų

įgyvendinimo, proc. 

SPĮ rekomendacijas įgyvendinus netinkamai /

nepilnai, teikiamos išvados, pastabos bei

pasiūlymai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.  

Skaičiuojama nuo einamą mėnesį SPĮ parengties

ES vertinimo klausimynuose pateiktų

rekomendacijų skaičiaus.

Kiekvieno

mėnesio

paskutinė savaitė

10 proc. Užtikrinti, kad SPĮ pateiktos

rekomendacijos būtų įgyvendintos.
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2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitą

LNSS įstaigų pateiktos

informacijos apie parengtį bei

turimus resursus dalis*, proc. 

LNSS priklausančios SPĮ tekia informaciją

apie parengtį bei turimus resursus (SPĮ pildoma

MS Excel lentelė). 

Iki kiekvienų

metų vasario 10 

d.

90

proc.*

Užtikrinti LNSS priklausančių į

metinį atliekamų SPĮ parengties ES

planinių vertinimų planą įtrauktų

SPĮ resursų sukaupimą ES.

Įvertintų sveikatos priežiūros

specialistų pasirengimo veikti

ES metu surinktų anketų

dalis**, proc. 

Metų pabaigoje (po visų einamais metais

suplanuotų SPĮ parengties ES įvertinimų)

analizuojami surinktų sveikatos priežiūros

specialistų pasirengimo veikti ES metu anketų

duomenys. 

Metų pabaiga ≥ 60

proc.**

Užtikrinti sveikatos priežiūros

specialistų pasirengimą veikti ES

metu (teikiant užpildytas anketas

įvertinimui).  

* Šiuo metu rodiklis skaičiuojamas vertinant į metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų planą įtrauktų SPĮ pateiktus duomenis. Skaitmenizavus 

SPĮ parengties ES stebėseną, rodiklis bus skaičiuojamas vertinant visų LNSS priklausančių SPĮ pateiktą informaciją apie parengtį bei turimus resursus.

**rodiklis bus vertinamas skaitmenizavus SPĮ parengties ES stebėseną
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3. Procesas „2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES

planinių vertinimų planą“

Proceso numeracija ir 

pavadinimas

2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties

ES planinių vertinimų planą:

2.P.1.1. Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių;

2.P.1.2. Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ;

2.P.1.3. Patvirtinti vidaus teisės akto projektą;

2.P.1.4. Paskelbti SAM ESSC direktoriaus įsakymą SAM

ESSC svetainėje.

Procesų grupė LNSS įstaigų parengties ES stebėsena

Proceso savininkas SAM ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

vyriausiasis specialistas

Reikalingi ištekliai Žmogiškieji ištekliai (vyr. specialistas ir PPPS vedėjas), IT

sistemos (DVS, el. paštas, internetas), MS Excel programa, MS

Word programa, SPĮ parengties ES stebėsenos duomenų bazė

(nuoroda į EXCEL failą

\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena /

SPI parengties ES stebesenos duomenu baze.xlsx)

Teisinė aplinka 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011

m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl informacijos apie

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų

situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr.

Naudojamos formos, šablonai 1 priedas. SAM ESSC direktoriaus įsakymo „Dėl

Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos

priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

planinių vertinimų 20__ metų plano patvirtinimo“ tipinė forma.

file:///\\\\192.168.25.11\\Informacija\\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
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Proceso „2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų planą“

modelis

2 pav. Proceso „2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų

planą“ modelis
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Proceso „2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų planą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas
Žingsnio aprašymas Vykdytojas

Dokumentas

(sprendimas)

2.P.1.1. Nustatyti planuojamų

vertinti SPĮ skaičių

Nuoroda į subprocesą „Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių “,

žr. 3 pav., 2 lentelę.

Nustatytas planuojamų

vertinti SPĮ skaičius

2.P.1.2. Nustatyti planuojamas

vertinti SPĮ

Nuoroda į subprocesą „Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ“, žr. 4

pav., 3 lentelę.

Nustatytos

planuojamos vertinti

SPĮ

2.P.1.3. Patvirtinti vidaus

teisės akto projektą

Nuoroda į subprocesą „Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“, žr. 5

pav., 4 lentelę.

Nuoroda į subprocesą „Suderinti vidaus teisės akto projektą“, žr. 6

pav., 5 lentelę.

Rengiamas SAM ESSC direktoriaus įsakymo „Dėl Ekstremalių

sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų 20__

metų plano patvirtinimo“ projektas. 

Terminas – iki sausio 15 d.

Naudojamas  procesų dokumentacijos 1 priedas.

Patvirtintas vidaus

teisės akto projektas

2.P.1.4. Paskelbti SAM ESSC

direktoriaus įsakymą

SAM ESSC

svetainėje

Patvirtintas SAM ESSC direktoriaus įsakymas „Dėl Ekstremalių

sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų 20__

metų plano patvirtinimo“ teikiamas administravimo skyriaus

specialistui, kuris skelbia jį SAM ESSC internetinėje svetainėje.

Administravimo

skyriaus

specialistas

SAM ESSC svetainėje

paskelbtas SAM

ESSC direktoriaus

įsakymas

1 lentelė. Proceso „2.P.1. Sudaryti metinį SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų planą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.1.1. Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių“ modelis

3 pav. Subproceso „2.P.1.1. Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių“ modelis
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Subproceso „2.P.1.1. Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas
Žingsnio aprašymas Vykdytojas

Dokumentas

(sprendimas)

2.P.1.1.1. Vertinti SAM ESSC

resursus

Gaunamas pavedimas iš LR SAM pateikti reikalingą informaciją LR SAM

strateginio veiklos plano projektui parengti. Administravimo skyriaus

prašymu reikalinga jiems pateikti informaciją apie uždavinius, priemones,

vertinimo rodiklių pavadinimus ir matavimo vienetus, kurie yra numatyti

skyriaus veikloje.

Vertinami SAM ESSC turimi žmogiškieji ir finansiniai resursai, t. y.

vertinama, ar pagal atrinktą galimą tikrintinų SPĮ skaičių įmanoma būtų su

turimais užpildytais etatais per metų laikotarpį atlikti jų parengties ES

vertinimą. Taip pat vertinamos komandiruotėms (kurui ar viešojo transporto

bilietams) skirtos lėšos.

SAM ESSC turi labai ribotą biudžetą, todėl būtina adekvačiai įsivertinti

pajėgumus ir galimybes, prieš teikiant siūlymus LR SAM strateginio

veiklos plano projektui parengti.

PPPS 

vedėjas

Įvertinti SAM ESSC

resursai

2.P.1.1.2. Organizuoti

pasitarimą

Organizuojamas pasitarimas, kurio tikslas nustatyti planuojamų vertinti SPĮ

skaičių. PPPS vedėjas teikia siūlymą dėl planuojamų vertinti SPĮ skaičiaus,

įvertinus turimus išteklius. Pasitarimo metu priimamas galutinis sprendimas

dėl vertinamų SPĮ skaičiaus.

Pasitarime dalyvauja PPPS vedėjas, direktoriaus pavaduotojas ir

direktorius. Jeigu reikia, kviečiami dalyvauti Administravimo skyriaus

vedėjas ir kiti specialistai.

PPPS

vedėjas

Nustatytas

planuojamų vertinti

SPĮ skaičius

2.P.1.1.3. Teikti informaciją dėl

planuojamų vertinti

SPĮ skaičiaus

Informacija dėl planuojamų vertinti SPĮ skaičiaus, reikalingo LR SAM

strateginio veiklos plano projektui parengti, teikiama Administravimo

skyriui, kuris atsakingas už informacijos pateikimą LR SAM.

PPPS 

vedėjas

Pateikta informacija

dėl planuojamų

vertinti SPĮ skaičiaus

2 lentelė. Subproceso „2.P.1.1. Nustatyti planuojamų vertinti SPĮ skaičių“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.1.2. Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ“ modelis

4 pav. Subproceso „2.P.1.2. Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ“ modelis
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Subproceso „2.P.1.2. Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas
Žingsnio aprašymas Vykdytojas

Dokumentas

(sprendimas)

2.P.1.2.1. Atnaujinti SPĮ,

teikiančių ESVP,

sąrašą

Atnaujinant SPĮ, teikiančių ESVP SAM ESSC sąrašą, naudojamas SPĮ licencijų

sąrašas, pateikiamas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie LR SAM tinklapyje

(https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicOfficeIndex).

Tikrinant ir atnaujinant SPĮ, teikiančių ESVP SAM ESSC sąrašą, reikia įvertinti:

1. kokios LNSS priklausančios SPĮ teikia ESVP SAM ESSC (pagal Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-

1110);

2. SPĮ turimos licencijos būseną (išduota, panaikinta, sustabdyta);

3. SPĮ susijungimą su kita SPĮ (po įvykusios reorganizacijos);

4. naujų SPĮ atsiradimą;

5. ar SPĮ netapo privačia gydymo įstaiga, kuri nepatenka į privalomų teikti

ESVP įstaigų sąrašą.

Naudotis SPĮ parengties ES stebėsenos duomenų baze (nuoroda į EXCEL failą

\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena / SPI parengties ES

stebesenos duomenu baze.xlsx), kuri yra SAM ESSC serveryje bendrame tinklo diske

(N diskas), kataloge „SPĮ pasirengimo ES stebėsena“.

PPPS

specialistas

Sąrašas

atnaujintas

2.P.1.2.2. Atrinkti SPĮ,

kurios bus

tikrinamos ir / ar

yra rizikos

grupėje

Vadovaujantis kriterijais atrenkamos tikrinamos ir / ar rizikos grupei priskiriamos

SPĮ, kurios galės būti įtrauktos į SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių

vertinimų planą.

SPĮ priskiriamos rizikos grupei šiais atvejais:

1. SAM ESSC nepateiktas SPĮ ESVP;

2. SPĮ buvo seniai tikrinta. Preliminarus vertinimų periodiškumas:

- ESVP įvertinimas yra nuo 81 iki 100 procentų, pakartotinis įvertinimas

atliekamas po 5 metų;

PPPS

specialistas

Atrinktos

tikrinamos ir / ar

rizikos grupei

priskiriamos SPĮ

https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicOfficeIndex
file://192.168.25.11/Informacija/SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
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- ESVP įvertinimas yra nuo 61 iki 80 procentų, pakartotinis įvertinimas

atliekamas po 3 metų;

- ESVP įvertinimas yra iki 60 procentų, pakartotinis įvertinimas atliekamas po 1

metų.

3. SPĮ nevykdo teisės aktų, reglamentuojančių įstaigų parengtį ES, reikalavimų

(pvz., SPĮ neteikia SAM ESSC informacijos apie jų pasirengimą veiklai ES

atvejais ir / ar neteikia savo ESVP);

4. turint informacijos ar kilus pagrįstiems įtarimams apie SPĮ veiklą, kuri gali

prieštarauti parengties ES reglamentuojantiems teisės aktams ar neatitikti šių

teisės aktų reikalavimų.

Sudarant planinių kompleksinių vertinimų plano projektą prioritetas teikiamas šioms

SPĮ: 

1. aukščiausią rizikos laipsnį turinčioms SPĮ;

2. SPĮ, kurių bendras stacionaro lovų skaičius yra didesnis nei 150 lovų;

3. SPĮ, turinčioms įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią

teisę teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

Sudarant planinių dalinių vertinimų plano projektą prioritetas teikiamas šioms SPĮ:

1. aukščiausią rizikos laipsnį turinčioms SPĮ;

2. SPĮ, kurių bendras stacionaro lovų skaičius yra mažesnis nei 150 lovų arba lovų

visai neturi.

2.P.1.2.3. Organizuoti

pasitarimą

Jeigu atrinkta daugiau tikrinamų ir / ar rizikos grupei priskiriamų SPĮ negu numatyta

įtraukti į SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų planą,

organizuojamas pasitarimas, kurio tikslas suderinti SPĮ sąrašą. 

Pasitarime dalyvauja PPPS specialistas, PPPS vedėjas, direktoriaus pavaduotojas ir

direktorius. PPPS vedėjas teikia siūlymus dėl prioritetų taikymo. Pasitarimo metu

priimamas galutinis sprendimas, kokios SPĮ planuojamos vertinti ateinančiais metais.

PPPS

specialistas

Nustatytos

planuojamos

vertinti SPĮ

3 lentelė. Subproceso „2.P.1.2. Nustatyti planuojamas vertinti SPĮ“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.1.3. Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“ modelis

5 pav. Subproceso „2.P.1.3. Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“ modelis
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Subproceso „2.P.1.3. Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio pavadinimas Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas (sprendimas)

2.P.1.3.1. Suderinti vidaus teisės akto

projektą

Nuoroda į subprocesą „Suderinti vidaus teisės

akto projektą“, žr. 6 pav., 5 lentelę.

PPPS specialistas Suderintas SAM ESSC direktoriaus

įsakymo projektas

2.P.1.3.2. Pasirašyti vidaus teisės

aktą

Pritariant dokumentui pereinama prie kito

žingsnio.

Jeigu direktorius turi pastabų parengtam

dokumentui, dokumentas grąžinamas PPPS

specialistui (žingsnis Nr. 2.P.1.3.1.).

Direktorius Patvirtintas SAM ESSC direktoriaus

įsakymas

2.P.1.3.3. Registruoti Direktoriui pritarus parengtam vidaus teisės

aktui, dokumentas užregistruojamas.

Dokumentų

valdymo

specialistas

Užregistruotas patvirtintas SAM

ESSC direktoriaus įsakymas

2.P.1.3.4. Perduoti susipažinti

suinteresuotiems

darbuotojams

Pateikiamas suinteresuotiems darbuotojams

(pvz., PPPS specialistams).

Dokumentų

valdymo

specialistas

Patvirtintas SAM ESSC direktoriaus

įsakymas pateiktas suinteresuotiems

darbuotojams

4 lentelė. Subproceso „2.P.1.3. Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.1.3.1. Suderinti vidaus teisės akto projektą“ modelis

6 pav. Subproceso „2.P.1.3.1. Suderinti vidaus teisės akto projektą“ modelis
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Subproceso „2.P.1.3.1. Suderinti vidaus teisės akto projektą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.1.3.1.1. Parengti vidaus

teisės akto projektą

Rengiamas vidaus teisės akto projektas. PPPS specialistas Parengtas SAM ESSC

direktoriaus įsakymo

projektas

2.P.1.3.1.2. Derinti Pritariant dokumentui pereinama prie kito žingsnio.

Jeigu PPPS vedėjas turi pastabų parengtam dokumentui,

dokumentas grąžinamas PPPS specialistui (žingsnis Nr.

2.P.1.3.1.3.).

PPPS vedėjas Suderintas SAM ESSC

direktoriaus įsakymo

projektas

2.P.1.3.1.3. Koreguoti pagal

pastabas

Jeigu teisės akto projektas grąžinamas PPPS specialistui, jis

koreguojamas pagal pateiktas pastabas ir pakoreguotas vėl

teikiamas derinimui (žingsnis Nr. 2.P.1.3.1.2.).

PPPS specialistas Suderintas SAM ESSC

direktoriaus įsakymo

projektas

2.P.1.3.1.4. Derinti Pritariant dokumentui pereinama prie kito žingsnio.

Jeigu vyriausiasis patarėjas (teisės klausimais) turi pastabų

parengtam dokumentui, dokumentas grąžinamas PPPS

specialistui (žingsnis Nr. 2.P.1.3.1.3.).

Vyriausiasis

patarėjas (teisės

klausimais)

Suderintas SAM ESSC

direktoriaus įsakymo

projektas

2.P.1.3.1.5. Derinti Pritariant dokumentui pereinama prie kito žingsnio.

Jeigu direktoriaus pavaduotojas turi pastabų parengtam

dokumentui, dokumentas grąžinamas PPPS specialistui

(žingsnis Nr. 2.P.1.3.1.3.).

Direktoriaus

pavaduotojas

Suderintas SAM ESSC

direktoriaus įsakymo

projektas

5 lentelė. Subproceso „2.P.1.3.1. Suderinti vidaus teisės akto projektą“ žingsnių aprašas
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4. Procesas „2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą“

Proceso numeracija ir 

pavadinimas

2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą:

2.P.2.1. Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES;

2.P.2.2. Įvertinti SPĮ parengtį ES;

2.P.2.3. Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą).

Procesų grupė LNSS įstaigų parengties ES stebėsena

Proceso savininkas SAM ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

vyriausiasis specialistas

Reikalingi ištekliai Žmogiškieji ištekliai (visi PPPS darbuotojai), IT sistemos (DVS,

el. paštas, internetas), automobilis, finansiniai ištekliai, reikalingi

komandiruotės išlaidų apmokėjimui (kuro sąnaudos, viešojo

transporto bilietai), MS Excel programa, MS Word programa,

SPĮ parengties ES stebėsenos duomenų bazė (nuoroda į EXCEL

failą

\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena /

SPI parengties ES stebesenos duomenu baze.xlsx)

Teisinė aplinka 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003

m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-157 „Dėl asmens sveikatos

priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207125/asr.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019

m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl visuomenės

sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo

plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f

33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw.

Naudojamos formos, šablonai 2 priedas. Ligoninės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

vertinimo klausimyno tipinė forma.

3 priedas. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas

teikiančios įstaigos (įmonės) ekstremaliųjų situacijų valdymo

plano vertinimo klausimyno tipinė forma.

4 priedas. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano vertinimo klausimyno

tipinė forma.

5 priedas. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti

komandiruotės išlaidas forma.

6 priedas. SPĮ parengties ES vertinimo pažymos forma.

7 priedas. Planinio kompleksinio sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymų

registravimo žurnalo tipinė forma.

8 priedas. Planinio dalinio sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymų

registravimo žurnalo tipinė forma.

9 priedas. Rašto „Dėl įstaigos parengties ekstremaliosioms

situacijoms vertinimo pažymos pateikimo“ tipinė forma.

file:///\\\\192.168.25.11\\Informacija\\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207125/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207125/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02550af1665211e99684a7f33a9827ac?jfwid=j4ag2iiw
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12 priedas. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengusių

veikti ekstremaliųjų situacijų metu vertinimo anketa (buvusi

sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai

reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketa

tipinė forma.

Proceso „2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą“ modelis

7 pav. Proceso „2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą“ modelis
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Proceso „2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.2.1. Gauti informaciją

iš SPĮ apie jų

parengtį ES

Nuoroda į subprocesą „Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES“, žr. 8 pav.,

7 lentelę.

PPPS

specialistas

Gauta informacija

iš SPĮ

2.P.2.2. Įvertinti SPĮ

parengtį ES

Nuoroda į subprocesą „Įvertinti SPĮ parengtį ES“, žr. 11 pav., 10 lentelę. PPPS

specialistas

Parengtas pažymos

projektas

2.P.2.3. Pasirašyti

siunčiamą

dokumentą (raštą)

Nuoroda į subprocesą „Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą)“, žr. 9 pav., 8

lentelę.

Nuoroda į subprocesą „Suderinti siunčiamo dokumento (rašto) projektą“, žr. 10

pav., 9 lentelę.

Rengiamas rašto „Dėl įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms

vertinimo pažymos pateikimo“ projektas (procesų dokumentacijos 9 priedas).

Pridedamas suderintas SPĮ parengties ES vertinimo pažymos projektas ir

Vertinimo klausimynas.

Kartu su aukščiau minimu raštu SPĮ teikiama apklausos apie SAM ESSC atliktą

įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimą nuoroda, kurią

prašoma užpildyti asmens (-ų), dalyvavusio (-ų) SPĮ parengties ES vertinime.

Teikiamoje nuorodoje respondentai atsako į klausimus ir įvertina SAM ESSC

atlikto SPĮ vertinimo vykdymą, kokybę, gautą informaciją / pagalbą.

Pasirašytas 

siunčiamas

dokumentas

(raštas)

6 lentelė. Proceso „2.P.2. Atlikti SPĮ parengties ES vertinimą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.2.1. Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES“ modelis

8 pav. Subproceso „2.P.2.1. Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES“ modelis
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Subproceso „2.P.2.1. Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio pavadinimas Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.2.1.1. Paskirti SPĮ vertintojus SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių kompleksinių ir dalinių

vertinimų plane įtrauktoms SPĮ paskiriami vertintojai – PPPS darbuotojai.

PPPS

specialistas

2.P.2.1.2. Pasirašyti siunčiamą

dokumentą (raštą)

Nuoroda į subprocesą „Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą)“, žr. 9 pav.,

8 lentelę.

Nuoroda į subprocesą „Suderinti siunčiamo dokumento (rašto) projektą“, žr.

10 pav., 9 lentelę.

Rengiamas raštas „Dėl pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais

planinių kompleksinių ir dalinių vertinimų“, skirtas SPĮ, kurios įtrauktos į

patvirtintą SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių vertinimų

planą.  

Raštu SPĮ informuojama, kad ji yra įtraukta į SAM ESSC atliekamų SPĮ

parengties ES planinių vertinimų planą, kad bus vertinama plane numatytą

ketvirtį bei prašoma pateikti įstaigos naujausią ESVP versiją ir visą SPĮ

parengties ES vertinimui reikalingą medžiagą, kuri neįtraukta į ESVP (pvz.,

informacijos perdavimo schemos; įvairios tvarkos, kuriomis naudojamasi

rengiantis ES arba jai esant ir t.t.). Kad įstaigai būtų lengviau orientuotis,

nurodomi klausimai, kurie bus naudojami atliekant SPĮ parengties ES

vertinimą. 

Taip pat rašte pateikiama nuoroda į apklausą apie SPĮ turimus resursus bei

Anketos, kurią prašoma užpildyti, nuoroda (procesų dokumentacijos 12

priedas).

Pasirašytas

siunčiamas

dokumentas

(raštas)

2.P.2.1.3. Pateikti SAM ESSC

raštu prašomą

informaciją

SPĮ specialistas, bendradarbiaujant su kitais įstaigos darbuotojais, pateikia

įstaigos naujausią ESVP versiją ir visą SPĮ parengties ES vertinimui

reikalingą medžiagą, kuri neįtraukta į ESVP. 

Reikiamų dokumentų pateikimo terminas – iki vasario 10 d.

SPĮ

specialistas

Informacija

pateikta
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Jeigu SPĮ iki nurodyto termino informacijos nepateikia, grįžtama į proceso

žingsnį 2.P.2.1.4.

2.P.2.1.4. Priminti SPĮ apie SAM

ESSC raštu prašomos

informacijos pateikimą

Jeigu SPĮ iki nurodyto termino informacijos nepateikia, el. paštu arba

telefonu primenama apie laukiamą atsakymą. 

Reikiamų dokumentų pateikimo terminas – 2 d. d.

PPPS

specialistas

El. laiškas arba

skambutis

7 lentelė. Subproceso „2.P.2.1. Gauti informaciją iš SPĮ apie jų parengtį ES“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.2.1.2. Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą)“ modelis

9 pav. Subproceso „2.P.2.1.2. Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą)“ modelis
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Subproceso „2.P.2.1.2. Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą)“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio pavadinimas Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.2.1.2.1. Suderinti siunčiamo

dokumento (rašto) projektą

Nuoroda į subprocesą „Suderinti siunčiamo

dokumento (rašto) projektą“, žr. 10 pav., 9 lentelę.

PPPS specialistas Suderintas siunčiamo

dokumento (rašto)

projektas

2.P.2.1.2.2. Pasirašyti siunčiamą

dokumentą (raštą)

Pritariant dokumentui pereinama prie kito žingsnio.

Jeigu direktorius turi pastabų parengtam

dokumentui, dokumentas grąžinamas PPPS

specialistui (žingsnis Nr. 2.P.2.1.2.1.).

Direktorius Pasirašytas dokumentas

(raštas)

2.P.2.1.2.3. Registruoti Direktoriui pritarus parengtam siunčiamam

dokumentui (raštui), dokumentas užregistruojamas.

Dokumentų

valdymo

specialistas

Užregistruotas

pasirašytas dokumentas

(raštas)

2.P.2.1.2.4. Perduoti pasirašyto

siunčiamo dokumento

(rašto) gavėjams 

Dokumentas (raštas) pateikiamas SPĮ. Dokumentų

valdymo

specialistas

Pateiktas pasirašytas 

dokumentas (raštas)

8 lentelė. Subproceso „2.P.2.1.2. Pasirašyti siunčiamą dokumentą (raštą)“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.2.1.2.1. Suderinti siunčiamo dokumento (rašto) projektą“ modelis

 10 pav. Subproceso „2.P.2.1.2.1. Suderinti siunčiamo dokumento (rašto) projektą“ modelis
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Subproceso „2.P.2.1.2.1. Suderinti siunčiamo dokumento (rašto) projektą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.2.1.2.1.1. Parengti siunčiamo

dokumento (rašto)

projektą

Rengiamas siunčiamo dokumento (rašto) projektas. PPPS

specialistas

Parengtas siunčiamo

dokumento (rašto)

projektas

2.P.2.1.2.1.2. Derinti Pritariant dokumentui pereinama prie kito žingsnio.

Jeigu PPPS vedėjas turi pastabų parengtam dokumentui,

dokumentas grąžinamas PPPS specialistui (žingsnis Nr.

2.P.2.1.2.1.3.).

PPPS vedėjas Suderintas siunčiamo

dokumento (rašto) 

projektas

2.P.2.1.2.1.3. Koreguoti pagal

pastabas 

Jeigu siunčiamo dokumento (rašto) projektas grąžinamas

PPPS specialistui, jis koreguojamas pagal pateiktas pastabas

ir pakoreguotas vėl teikiamas derinimui (žingsnis Nr.

2.P.2.1.2.1.2.).

PPPS

specialistas

Suderintas siunčiamo

dokumento (rašto)

projektas

2.P.2.1.2.1.5. Derinti Pritariant dokumentui pereinama prie kito žingsnio.

Jeigu direktoriaus pavaduotojas turi pastabų parengtam

dokumentui, dokumentas PPPS specialistui (žingsnis Nr.

2.P.2.1.2.1.3.).

Direktoriaus

pavaduotojas

Suderintas siunčiamo

dokumento (rašto)

projektas

9 lentelė. Subproceso „2.P.2.1.2.1 Suderinti siunčiamo dokumento (rašto) projektą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.2.2. Įvertinti SPĮ parengtį ES“ modelis

11 pav. Subproceso „2.P.2.2. Įvertinti SPĮ parengtį ES“ modelis
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Subproceso „2.P.2.2. Įvertinti SPĮ parengtį ES“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.2.2.1. Įvertinti ESVP Planinis kompleksinis ir planinis dalinis SPĮ parengties ES vertinimai prasideda

vienodai, t. y. ESVP vertinimu. Tačiau planinis kompleksinis vertinimas turi

daugiau etapų, todėl po žingsnio Nr. 2.P.2.2.3 yra du variantai, kaip toliau reikia

tęsti SPĮ parengties ES vertinimą.

Analizuojamas SPĮ pateiktas ESVP kartu su visais priedais. Daugiausia dėmesio

skiriama klausimams, kurie naudojami atliekant SPĮ parengties ES vertinimą. Šie

klausimai pateikti Vertinimo klausimynuose (procesų dokumentacijos 2, 3 ir 4

priedai).

PPPS

specialistas

Įvertintas ESVP

2.P.2.2.2. Įvertinti

papildomai

pateiktą

informaciją

Analizuojama papildomai pateikta SPĮ parengties ES vertinimui reikalinga

medžiaga, kuri nėra įtraukta į ESVP (pvz., informacijos perdavimo schemos;

įvairios tvarkos, kuriomis naudojamasi rengiantis ES arba jai esant ir t.t.).

PPPS

specialistas

Įvertinta

papildomai

pateikta

informacija

2.P.2.2.3. Užpildyti

Vertinimo

klausimyną

Vertinimo klausimynas pildomas vadovaujantis ESVP pateikta informacija bei

papildomai atsiųsta SPĮ parengties ES vertinimui reikalinga medžiaga. 

Naudojamas vienas iš procesų dokumentacijos priedų: procesų dokumentacijos 2

priedas, procesų dokumentacijos 3 priedas arba procesų dokumentacijos 4 priedas.

Vertinimo balai: priemonė yra įgyvendinta – 1 balas, priemonė nėra įgyvendinta –

0 balų, priemonė yra iš dalies įgyvendinta (pvz., nurodyti asmeninės apsaugos

priemonių tipai, bet nepateikti kiekiai) – 0,5 balo. 

Pastabose ir komentaruose nurodomi teisės aktai bei jų punktai, kurie reglamentuoja

Vertinimo klausimyne pateiktas priemones.

Vertinimo klausimyne SPĮ pasirengimo ES vertinimo rezultatai nurodomi

procentais. Jeigu vertinimo rezultatas > 85 proc., planinį kompleksinį vertinimą,

prieš tai susitarus su SPĮ specialistu, galima atlikti nuotoliniu būdu (skambutis

telefonu, vaizdo skambutis (Zoom arba Microsoft Teams platformoje) ir kt.).

PPPS

specialistas

Užpildytas

Vertinimo

klausimynas
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2.P.2.2.4. Tvirtinti

komandiruotės

prašymą

Nuoroda į subprocesą „2.P.2.2.4. Tvirtinti komandiruotės prašymą“, žr. 8 pav., 7

lentelę.

Patvirtintas

prašymas vykti į

komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės

išlaidas

2.P.2.2.5. Atlikti vertinimą

įstaigoje

Atliekamas planinis kompleksinis įstaigos parengties ES įvertinimas. Kartu su

vertinamos SPĮ darbuotoju (-ais) peržiūrimi žingsnyje Nr. 2.P.2.2.3 PPPS

specialisto pildyto Vertinimo klausimyno punktai, kurie liko neatsakyti arba buvo

atsakyti nepilnai, patikslinami kiti aktualūs parengties ES klausimai, atsakoma į SPĮ

darbuotojui (-ams) iškilusius klausimus, pagal galimybę SPĮ specialistai

supažindina su įstaigos išplanavimu, patalpomis, naudojama įranga bei kitomis

veiklos vykdymo užtikrinimui būtinomis priemonėmis. 

Planinio kompleksinio įstaigos parengties ES vertinimo trukmė – 1 d. d.

PPPS

specialistas

Atliktas vertinimas

įstaigoje

2.P.2.2.6. Papildyti

Vertinimo

klausimyną 

Vizito SPĮ metu gavus informaciją, kuri buvo nepateikta arba pateikta nepilnai,

papildomas Vertinimo klausimynas ir parengiamas galutinis jo variantas, kuris bus

siunčiamas įstaigai kartu su SPĮ parengties ES vertinimo pažyma.

PPPS

specialistas

Papildytas

Vertinimo

klausimynas

2.P.2.2.7. Parengti SPĮ

parengties ES

vertinimo

pažymos projektą

Pildoma SPĮ parengties ES vertinimo pažymos forma. Naudojamas procesų

dokumentacijos 6 priedas.

Nurodoma atlikto įvertinimo data ir rūšis, vertinime dalyvavę asmenys (SAM ESSC

ir SPĮ atstovas (-ai)), trumpas įstaigos apibūdinimas, atlikto vertinimo rezultatai,

išvados, rekomendacijos, jų įgyvendinimo terminai ir kt.

SPĮ parengties ES vertinimo pažymos projektas ir Vertinimo klausimynas

išsiunčiami SPĮ specialistui el. paštu derinimui. 

Pažyma registruojama Planinio kompleksinio sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ES vertinimo pažymų registravimo žurnale / Planinio dalinio sveikatos

priežiūros įstaigų parengties ES vertinimo pažymų registravimo žurnale (procesų

dokumentacijos 7 priedas, procesų dokumentacijos 8 priedas), kuris yra SAM ESSC

serveryje bendrame tinklo diske (N diskas), kataloge „SPĮ pasirengimo ES

stebėsena“ (\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena\2.

PPPS

specialistas

Parengtas pažymos

projektas



39

Registravimo žurnalai). Į SPĮ parengties ES vertinimo pažymos projektą numeris

įrašomas iš pažymų registravimo žurnalo eilės tvarka.

2.P.2.2.8. Derinti SPĮ

parengties ES

vertinimo

pažymos projektą

SPĮ specialistui derinimui el. paštu teikiamas SPĮ parengties ES vertinimo pažymos

projektas. Taip pat pridedamas ir Vertinimo klausimynas.

Terminas – per 1 savaitę patikslinti ir / ar papildyti pažymos projektą.

SPĮ

specialistas

2.P.2.2.9. Įvertinti SPĮ

specialisto

pateiktas

pastabas ir

pasiūlymus

Įvertinti SPĮ specialisto pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Jeigu reikia, organizuoti

susijungimą ar skambutį telefonu, kad būtų galima išdiskutuoti problemines vietas

ir priimti vieningą sprendimą. 

Parengiamas suderintas ir galutinis SPĮ parengties ES vertinimo pažymos variantas.

PPPS

specialistas

Suderintas

pažymos projektas

10 lentelė. Subproceso „2.P.2.2. Įvertinti SPĮ parengtį ES“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.2.2.4. Tvirtinti komandiruotės prašymą“  modelis

12 pav. Subproceso „2.P.2.2.4. Tvirtinti komandiruotės prašymą“  modelis



41

Subproceso „2.P.2.2.4. Tvirtinti komandiruotės prašymą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.2.2.4.1. Derinti Komandiruojamą asmenį vaduojantis asmuo derina pateiktą

prašymą (procesų dokumentacijos 5 priedas) vykti į

komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas.

Jeigu vaduojantis asmuo nėra paskiriamas, prašyme nurodoma,

kad komandiruojamas asmuo funkcijas atliks pats. 

Galimas nepritarimas, jei vaduojantis asmuo dėl atostogų ar kitų

priežasčių neturės galimybės pavaduoti.

Komandiruojamą

asmenį vaduojantis

asmuo

Suderintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas

2.P.2.2.4.2. Derinti Personalo administravimo specialistas derina pateiktą prašymą

vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas. 

Galimas nepritarimas, jei pateiktame prašyme yra klaidų ar

neatitikimų.

Personalo

administravimo

specialistas

Suderintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas

2.P.2.2.4.3. Derinti Finansininkas vizuoja pateiktą prašymą vykti į komandiruotę

jeigu SAM ESSC turima lėšų komandiruotės išlaidoms. 

Nesant lėšų komandiruotės išlaidoms padengti, finansininkas

pateiktą vizuoti prašymą vykti į komandiruotę ir apmokėti

komandiruotės išlaidas atmeta.

Finansininkas Suderintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas

2.P.2.2.4.4. Derinti Administravimo skyriaus vedėjas derina pateiktą prašymą vykti į

 komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas.  

Įvertinus finansines galimybes ir būtinybę vykti į komandiruotę,

prašymui gali nepritarti.

Administravimo

skyriaus vedėjas

Suderintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas

2.P.2.2.4.5. Derinti Jeigu planuojama bet kokios trukmės komandiruotė į užsienį

arba daugiau nei vienos dienos komandiruotė Lietuvoje,

tiesioginis vadovas derina pateiktą prašymą vykti į komandiruotę

ir apmokėti komandiruotės išlaidas. 

Tiesioginis vadovas įvertinęs vykimo į komandiruotę būtinybę

ir darbų srautus, gali prašymą atmesti.

Tiesioginis vadovas Suderintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas
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2.P.2.2.4.6. Derinti Jeigu planuojama bet kokios trukmės komandiruotė į užsienį,

daugiau nei vienos dienos komandiruotė Lietuvoje arba

prašymas yra teikiamas vyriausiosios patarėjos, patarėjos ar

skyriaus vedėjo, direktoriaus pavaduotojas derina pateiktą

prašymą vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės

išlaidas. 

Galimas nepritarimas, jei prašymą derino ne visi tai daryti turėję

darbuotojai, jei vykimas į komandiruotę neduoda pridėtinės

vertės įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus ar dėl kitų

objektyvių priežasčių.

Direktoriaus

pavaduotojas

Suderintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas

2.P.2.2.4.7. Tvirtinti Jeigu planuojama bet kokios trukmės komandiruotė į užsienį,

daugiau nei vienos dienos komandiruotė Lietuvoje arba

prašymas yra teikiamas vyriausiosios patarėjos, patarėjos ar

skyriaus vedėjo, direktorius tvirtina pateiktą prašymą vykti į

komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas. 

Galimas nepritarimas, jei prašymą derino ne visi tai daryti turėję

darbuotojai, jei vykimas į komandiruotę neduoda pridėtinės

vertės įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus ar dėl kitų

objektyvių priežasčių.

Direktorius Patvirtintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas

2.P.2.2.4.8. Tvirtinti Jeigu planuojama vienos dienos komandiruotė Lietuvoje:

- skyriaus vedėjo teikiamą prašymą vykti į komandiruotę

ir apmokėti komandiruotės išlaidas tvirtina jo tiesioginis

vadovas –  direktorius;

- padalinio darbuotojų ir valstybės tarnautojų teikiamą

prašymą vykti į komandiruotę ir apmokėti

komandiruotės išlaidas tvirtina jo tiesioginis vadovas –

skyriaus vedėjas.

Tiesioginis vadovas įvertinęs vykimo į komandiruotę būtinybę,

darbų srautus, gali prašymo netvirtinti. 

Tiesioginis vadovas Patvirtintas prašymas

vykti į komandiruotę ir

apmokėti

komandiruotės išlaidas
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Patvirtintas prašymas vykti į komandiruotę ir apmokėti

komandiruotės išlaidas užregistruojamas.

11 lentelė. Subproceso „2.P.2.2.4. Tvirtinti komandiruotės prašymą“ žingsnių aprašas
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5. Procesas „2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo

pažangos stebėseną“
 

Proceso numeracija ir 

pavadinimas 

2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų 

šalinimo pažangos stebėseną  

Procesų grupė LNSS įstaigų parengties ES stebėsena

Proceso savininkas SAM ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

vyriausiasis specialistas

Reikalingi ištekliai Žmogiškieji ištekliai (visi PPPS darbuotojai), IT sistemos (DVS,

el. paštas, internetas), MS Excel programa, MS Word programa,

SPĮ parengties ES stebėsenos duomenų bazė (nuoroda į EXCEL

failą

\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena /

SPI parengties ES stebesenos duomenu baze.xlsx)

Teisinė aplinka 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011

m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl informacijos apie

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų

situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr.

Naudojamos formos, šablonai SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos 

stebėsenos analizės forma (SPĮ vertinimo metu nustatytų 

trūkumų šalinimo pažangos stebėsenos analizės forma šiuo 

metu yra rengiama)

 

file:///\\\\192.168.25.11\\Informacija\\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
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Proceso  „2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną“ 

modelis

13 pav. Proceso „2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną“

modelis
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Proceso „2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr. 

Žingsnio pavadinimas Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas) 

2.P.3.1. Įvertinti informaciją apie

rekomendacijų

įgyvendinimą 

SAM ESSC pateikus SPĮ ESVP vertinimo pažymą su ESVP

vertinimo išdavomis bei rekomendacijomis, SPĮ išnagrinėja

pateiktas rekomendacijas ir pakoreguotą ESVP su

įgyvendintomis rekomendacijomis siunčia SAM ESSC

elektroniniu paštu arba kompiuterinėje laikmenoje per

nurodytą terminą (ESVP vertinimo pažymoje nurodomas 3

mėn. laikotarpis pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui).

SAM ESSC pateiktas pakoreguotas pagal ESVP vertinimo

pažymoje SPĮ pateiktas rekomendacijas ESVP peržiūrimas

per 30 kalendorinių darbo dienų nuo pakoreguoto ESVP

gavimo dienos, įvertinamas rekomendacijų įgyvendinimas.

Negavus informacijos iš SPĮ apie pateiktų rekomendacijų

įgyvendinimą – primenama SPĮ apie rekomendacijų

įgyvendinimo termino pabaigą.

PPPS

specialistai
Informacinis laiškas (el.

paštu), ESVP

2.P.3.2. Priminti apie

rekomendacijų

įgyvendinimo terminą

Jeigu SPĮ rekomendacijų per nustatytą terminą

neįgyvendino, SPĮ siunčiamas priminimas apie pasibaigusį

rekomendacijų įgyvendinimo terminą (grįžtama į

2.P.3.1.žingsnį).

PPPS

specialistai

Raštas SPĮ dėl

 pasibaigusio

rekomendacijų

įgyvendinimo termino

2.P.3.3. Įvertinti ar rekomendacijos

įgyvendintos tinkamai 

SPĮ pateikus informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą,

per 30 kalendorinių darbo dienų nuo pakoreguoto ESVP arba

dokumentų, įrodančių rekomendacijų įgyvendinimą gavimo

dienos, vertinama, ar SPĮ atlikti veiksmai bei pakoreguoti

ESVP atsižvelgiant į SPĮ pateiktas rekomendacijas ESVP

vertinimo pažymoje. 

PPPS

specialistai

ESVP, raštas SPĮ su

išvadomis, pastabomis

bei pasiūlymais
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2.P.3.4. Pateikti pastebėjimus dėl

rekomendacijų

įgyvendinimo

Išvados, pastabos bei pasiūlymai teikiami raštu, per 30

kalendorinių dienų nuo pakoreguoto ESVP gavimo dienos,

jeigu SPĮ rekomendacijas įgyvendino netinkamai / nepilnai

(grįžtama į 2.P.3.1.žingsnį).

Jeigu SPĮ rekomendacijas įgyvendino tinkamai, atnaujinama

informacija apie SPĮ pasirengimo ES stebėsenos duomenų

bazėje.

PPPS

specialistai

ESVP, raštas su

pastebėjimais dėl

rekomendacijų

įgyvendinimo

tinkamumo.

Atnaujina SPĮ

pasirengimo ES

stebėsenos duomenų

bazė

12 lentelė. Proceso „2.P.3. Atlikti SPĮ vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo pažangos stebėseną“ žingsnių aprašas



48

6. Procesas „2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo

ataskaitą“

Proceso numeracija ir 

pavadinimas

2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo

ataskaitą:

2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties 

ES stebėsenos ataskaitą;

2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros specialistų 

pasirengimo veikti ES metu įvertinimo ataskaitą;

2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties ES ataskaitą.

Procesų grupė LNSS įstaigų parengties ES stebėsena

Proceso savininkas SAM ESSC Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

vedėjas

Reikalingi ištekliai Žmogiškieji ištekliai (vyr. specialistas ir PPPS vedėjas), IT

sistemos (DVS, el. paštas, internetas), MS Excel programa, MS

Word programa, SPĮ parengties ES stebėsenos duomenų bazė

(nuoroda į EXCEL failą

\\192.168.25.11\Informacija\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena /

SPI parengties ES stebesenos duomenu baze.xlsx)

Teisinė aplinka 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011

m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl informacijos apie

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų

situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d.

nutarimas Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano

branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417731/asr.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021

m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-2225 „Dėl Sveikatos priežiūros

sistemos subjektuose kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių

ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų

pasirengti ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių

veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių

išpuolių likvidavimui ir jų padarinių šalinimui, atsargų sąrašų ir

šių priemonių minimalaus sukauptino kiekio (normatyvų) bei

kaupimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf

5f006237b?jfwid=-evwiphxii.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021

m. sausio 27 d įsakymas Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir

įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų

įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės

apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių

kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa

file:///\\\\192.168.25.11\\Informacija\\SPĮ_pasirengimo_ES_stebėsena
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416097/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417731/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417731/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-evwiphxii
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-evwiphxii
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64146b2124d011ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-evwiphxii
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa9b9131808?jfwid=-fxdp7g56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa9b9131808?jfwid=-fxdp7g56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b9e0b260de11eb9954cfa9b9131808?jfwid=-fxdp7g56
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9b9131808?jfwid=-fxdp7g56.

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018

m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo

patvirtinimo“, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f

0fea665f/asr.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d.

nutarimas Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos

įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros

įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo

atitinkamų nuostatų įgyvendinimo”, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr.

Naudojamos formos, šablonai 10 priedas. 20_ metų sveikatos priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos ataskaitos formos

pavyzdys.

11 priedas. 20_ metų Lietuvos nacionalinės sveikatos

sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

ataskaitos formos pavyzdys.

12 priedas. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo

veikti ekstremaliųjų situacijų metu anketos (buvusi sveikatos

priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketa) tipinė

forma.

13 priedas. Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo

ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimo jų metu apklausos

anketos vertinimo lentelė.

14 priedas. 20_ metų Sveikatos priežiūros specialistų

pasirengimo veikti ES metu (anksčiau buvusi sveikatos

priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į

ES, žinių lygio) įvertinimo ataskaitos formos pavyzdys.

15 priedas. Sveikatos priežiūros sistemos subjektuose

kaupiamos asmeninės apsaugos priemonės ir kitos veiklos

vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti

ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių veiksnių,

branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių

likvidavimui ir jų padarinių šalinimui.

Proceso „2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitą“ modelis

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ae9f5308c0211e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
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14 pav. Proceso „2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitą“ modelis
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Proceso „2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio pavadinimas Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas (sprendimas)

2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais

įvertintų SPĮ parengties ES

stebėsenos  ataskaitą

Nuoroda į subprocesą “2.P.4.1. Parengti

praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties ES

stebėsenos ataskaitą”, žr. 15 pav., 14 lentelę.

PPPS Parengta praėjusiais metais

įvertintų SPĮ parengties ES

stebėsenos  ataskaita

2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros

specialistų pasirengimo veikti ES

metu įvertinimo ataskaitą

Nuoroda į subprocesą „2.P.4.2. Parengti sveikatos

priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu

įvertinimo ataskaitą“, žr. 16 pav., 15 lentelę.

PPPS Parengta sveikatos priežiūros

specialistų  pasirengimo veikti ES

metu įvertinimo ataskaita

2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties

ES ataskaitą

Nuoroda į subprocesą „2.P.4.3. Parengti LNSS

įstaigų parengties ES ataskaitą“, žr. 17 pav.,16

lentelę.

PPPS Parengta LNSS įstaigų parengties

ES ataskaita

13 lentelė. Proceso „2.P.4. Parengti metinę LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties ES stebėsenos ataskaitą“

modelis

15 pav. Subproceso „2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties ES stebėsenos

ataskaitą“ modelis
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Subproceso „2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties ES stebėsenos ataskaitą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.4.1.1. Patikrinti duomenis

duomenų bazėje

Įvykdžius praėjusiais metais numatytų įvertinti SPĮ metinį planą,

naujų metų pradžioje, I ketvirtyje, patikrinama SPĮ pasirengimo ES

stebėsenos duomenų bazė, kurioje nurodytos LNSS priklausančios

įstaigos, turinčios rengti ESVP, jų įvertinimas balais, vertinimą

atlikęs specialistas, vertinimo data ir kt.

Jeigu duomenys už praeitus metus suvesti nepilnai, tuomet

atnaujinama / papildoma informacija duomenų bazėje.

Duomenų bazę pildo bei jos patikrą atlieka visi PPPS specialistai,

dalyvaujantys SPĮ parengties ES stebėsenoje.

PPPS specialistai Atnaujinta SPĮ

pasirengimo ES

stebėsenos duomenų

bazė

2.P.4.1.2. Užpildyti analizės

formą (procesų

dokumentacijos 10

priedas)

SPĮ parengties ES stebėsenos įvertinimų analizės aprašomojoje

dalyje pateikiami teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliekama

minėta analizė: kasmet pasirašomas SAM ESSC direktoriaus

įsakymas dėl SAM ESSC atliekamų ASPĮ parengties ES planinių ir

kompleksinių įvertinimų metų plano.

MS Excel programoje sudaromos per praėjusių metų laikotarpį

atliktų SPĮ įvertinimų lentelės. Sudaromos dvi lentelės skirtinguose

MS Excel programos lapuose: praėjusių metų laikotarpiu atliktų SPĮ

planinių dalinių ir planinių kompleksinių įvertinimų lentelės.

Nurodomi ESVP įvertinimo balo, po įstaigos patikrinimo, intervalai:

100-80 proc., 80-60 proc., ir mažiau kaip 60 proc.

Į lenteles perkeliamos praėjusių metų laikotarpiu vertintos SPĮ:

ligoninės, greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) stotys ir

įstaigos bei pirminiai sveikatos priežiūros centrai (toliau – PSPC). Į

atitinkamus lentelės langelius perkeliami praėjusių metų laikotarpiu

įvertintų SPĮ ESVP vertinimo balai (proc.), kuriuos duomenų bazėje

PPPS specialistas PPPS specialisto

sukurti šablonai
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nurodo atitinkamą SPĮ vertinęs PPPS specialistas.

Išvedamas per praėjusius metus įvertintų SPĮ ESVP įvertinimo balų

vidurkis (proc.): SPĮ ESVP įvertinimo balai sudedami ir dalinami iš

įvertintų įstaigų skaičiaus.

Paskaičiuojamas SPĮ skaičius, patenkančių į atitinkamą intervalą:

100-81 proc., 80-61 proc., ir mažiau kaip 60 proc.

2.P.4.1.3. Aprašyti duomenis

ataskaitos projekte

Rengiant ataskaitos projektą aprašomojoje dalyje pateikiama

informacija apie praėjusiais metais vertintų SPĮ patikras: trumpai

aprašomos iškilusios problemos, dėl kurių strigo patikrų eiga ir SPĮ

vertinimo procesas. Rezultatuose pateikiami SPĮ ESVP planinių ir

kompleksinių įvertinimų vidurkiai po SPĮ patikrinimo. Aprašomos

dažniausiai nustatytos ESVP neatitiktys bei trūkumai.

Pateikiamos praėjusias metais įvertintų SPĮ parengties ES išvados.

Atsižvelgiant į rezultatus / išvadas rengiami pasiūlymai dėl

tolimesnių veiksmų / sprendinių kaip tobulinti / vystyti parengties

ES sistemą. 

Pateikiami apibendrinti SPĮ vertinimo apie SAM ESSC atliktą

patikrą (apklausos apie SAM ESSC atliktų įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms vertinimą: vykdymą, kokybę, gautą

informaciją / pagalbą) rezultatai.

Parengtas ataskaitos projektas el. paštu suderinamas su PPPS vedėju,

direktoriaus pavaduotoju bei direktoriumi.

PPPS specialistas Ataskaitos projektas

2.P.4.1.4. Patvirtinti vidaus teisės

akto projektą

Nuoroda į subprocesą „Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“, žr. 5

pav., 4 lentelę.

Nuoroda į subprocesą „Suderinti vidaus teisės akto projektą“, žr. 6

pav., 5 lentelę.

Rengiamas 20_ metų Sveikatos priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos ataskaitos projektas.

Naudojamas procesų dokumentacijos 10 priedas.

Patvirtintas

ataskaitos projektas
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2.P.4.1.5. Viešinti SAM ESSC

internetinėje svetainėje

Patvirtinta SPĮ parengties ES stebėsenos ataskaita už praėjusių metų

laikotarpį el. paštu pateikiama administravimo skyriaus

informacinių technologijų specialistui patalpinti viešinimui SAM

ESSC internetinėje svetainėje. 

Duomenų bazėje kaupiamos SPĮ parengties ES stebėsenos

įvertinimų ataskaitos. Duomenys naudojami metinei LNSS įstaigų

parengties ES įvertinimo ataskaitai parengti.

Administravimo

skyriaus

specialistas

Parengta ataskaita

2.P.4.1.6. Pateikti ataskaitą LR

SAM

Parengta ataskaita kartu su išvadomis ir pasiūlymais pateikiama LR

SAM.

PPPS specialistas Parengta ataskaita,

išvados ir

pasiūlymai

14 lentelė. Subproceso „2.P.4.1. Parengti praėjusiais metais įvertintų SPĮ parengties ES stebėsenos ataskaitą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu

įvertinimo ataskaitą “ modelis

16 pav. Subproceso „2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu

įvertinimo ataskaitą “ modelis
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Subproceso „2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu įvertinimo ataskaitą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas

(sprendimas)

2.P.4.2.1. Vertinti SPĮ

online užpildytas

Anketas

SPĮ, įtrauktoms į SAM ESSC vykdomos sveikatos priežiūros įstaigų

parengties ES stebėsenos planą, kartu su raštu, kuriuo SPĮ

informuojamos, kad yra įtrauktos į SAM ESSC atliekamų SPĮ

parengties ES planinių vertinimų planą ir bus vertinamos plane

numatytą ketvirtį (taip pat prašoma pateikti įstaigos naujausią ESVP

versiją ir visą SPĮ parengties ES vertinimui reikalingą medžiagą, kuri

neįtraukta į ESVP (pvz., informacijos perdavimo schemos, įvairios

tvarkos, kuriomis naudojamasi rengiantis ES arba jai esant ir t.t.)),

teikiama Anketa. Rašte pateikiama aktyvi Anketos pildymo nuoroda:

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1338645021/. Nurodomas

aktyvios Anketos pildymo terminas iki vasario 10 d. Anketas siūloma

pildyti visiems darbuotojams, kurių funkcijos susijusios su įstaigos

pasirengimu veiklai ekstremaliosiomis situacijomis: SPĮ vadovams,

skyrių vedėjams, gydytojams, slaugos specialistams, paramedikams

bei kitam personalui. Pateiktos SPĮ Anketos yra analizuojamos

kiekvienų metų II ketvirtyje.

Apklausos duomenys vertinami bendrai, o ne siekiant įvertinti tam

tikrą įstaigą ar konkrečius darbuotojus ar palyginti ją su kitomis

įstaigomis.

Iš svetainės www.manoapklausa.lt importuojamas Excel rezultatų

failas „Rezultatų santrauka“ ir vaizdinės diagramos.

PPPS

specialistas

Vertinamos užpildytos 

online Anketos svetainėje 

www.manoapklausa.lt ir

importuojamas Excel

“Rezultatų santrauka”

failas

2.P.4.2.2. Vertinti atskirus

Anketų klausimus

Kiekvienas Anketos klausimo atsakymas yra įvertintas balų

skaičiumi pagal apklausos Anketos vertinimo lentelę (procesų

dokumentacijos 13 priedas).

PPPS

specialistas

Įvertinti atskiri Anketos

klausimai  Excel faile

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1338645021/
http://www.manoapklausa.lt/
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Rankiniu būdu importuotame Excel faile iš online sistemos

įsivedama papildoma lentelės grafa (balų suma), kurioje įvedama

formulė su balų skaičiumi ir tokiu būdu apskaičiuojami visi Anketos

klausimų atsakymai balais.

Pagal poreikį kiekvieną klausimo atsakymą online sistema gali

pateikti vaizdine diagrama.

2.P.4.2.3. Įvertinti

pasirengimą veikti

ES metu 

Surinkti visų klausimų balai yra sumuojami. Galutinis sveikatos

priežiūros specialistų bendras pasirengimas veikti ekstremaliųjų

situacijų metu procentais apskaičiuojamas pagal formulę: surinktų

balų suma padalinama iš galimo surinkti balų skaičiaus ir

padauginama iš 100 proc.

PPPS

specialistas

Įvertintas bendras

sveikatos priežiūros

specialistų pasirengimas

veikti ekstremaliųjų

situacijų metu procentais

Excel faile

2.P.4.2.4. Parengti

ataskaitos projektą

(procesų

dokumentacijos

14 priedas)

Kiekvienų metų II ketvirtyje rengiamas vertintų SPĮ sveikatos

priežiūros specialistų pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu

įvertinimo ataskaitos projektas (buvęs sveikatos priežiūros

specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į ES, žinių lygio

įvertinimo ataskaitos projektas) (procesų dokumentacijos 14 priedas)

(toliau – ataskaitos projektas). 

Ataskaitos projekte pateikiamas praėjusių metų laikotarpiu vertintų

SPĮ, kurioms buvo pateikta Anketa, skaičius (išskiriami SPĮ skaičiai

pagal jų teikiamų paslaugų rūšį), šių SPĮ užpildytų Anketų skaičius,

SPĮ sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ekstremaliųjų

situacijų metu įvertinimo vidurkis procentais.

Kiekvienas klausimo atsakymas pateikiamas vaizdine forma:

diagrama ar grafikais. Ataskaitos projekte išskiriami Anketos

klausimai mažiausiai surinkę vertinimo balų.

Parengtas ataskaitos projektas el. paštu suderinamas su PPPS vedėju,

direktoriaus pavaduotoju bei direktoriumi.

PPPS

specialistas

Parengtas ataskaitos

projektas Word faile
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2.P.4.2.5. Patvirtinti vidaus

teisės akto

projektą

Nuoroda į subprocesą „Patvirtinti vidaus teisės akto projektą“, žr. 5

pav., 4 lentelę.

Nuoroda į subprocesą „Suderinti vidaus teisės akto projektą“, žr. 6

pav., 5 lentelę.

Rengiamas 20_ metų Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo

veikti ES metu (anksčiau buvusi sveikatos priežiūros specialistų,

pasirengusių kompetentingai reaguoti į ES, žinių lygio) įvertinimo

ataskaitos projektas.

Naudojamas procesų dokumentacijos 14 priedas.

Patvirtintas ataskaitos

projektas

2.P.4.2.6. Viešinti ataskaitą

SAM ESSC

internetinėje

svetainėje

Patvirtinus parengtą ataskaitą, PPPS specialistas ataskaitą teikia

administravimo skyriaus informacinių technologijų specialistui

talpinimui SAM ESSC internetinėje svetainėje.

Duomenų bazėje kaupiamos sveikatos priežiūros specialistų

pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu (buvusios sveikatos

priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į ES,

žinių lygio) įvertinimo ataskaitos. Duomenys naudojami metinei

LNSS įstaigų parengties ES įvertinimo ataskaitai parengti.

Administravimo

skyriaus

specialistas

Informacinis pranešimas

(el. paštu). Patalpinta

ataskaita SAM ESSC

svetainėje

2.P.4.2.7. Pateikti ataskaitą

LR SAM

Parengta ataskaita kartu su išvadomis ir pasiūlymais pateikiama LR

SAM.

PPPS

specialistas

Parengta ataskaita, išvados

ir pasiūlymai

15 lentelė. Subproceso „2.P.4.2. Parengti sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ES metu įvertinimo ataskaitą“ žingsnių aprašas
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Subproceso „2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties ES ataskaitą“ modelis

17 pav. Subproceso „2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties ES ataskaitą“ modelis
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Subproceso „2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties ES ataskaitą“ žingsnių aprašas

Žingsnio

Nr.

Žingsnio

pavadinimas

Žingsnio aprašymas Vykdytojas Dokumentas (sprendimas)

2.P.4.3.1. Užpildyti ataskaitos

formą (procesų

dokumentacijos 11

priedas)

SPĮ, įtrauktoms į SAM ESSC vykdomos sveikatos

priežiūros įstaigų parengties ES stebėsenos planą, kartu

su raštu, kuriuo SPĮ informuojamos, kad yra įtrauktos į

SAM ESSC atliekamų SPĮ parengties ES planinių

vertinimų planą ir bus vertinamos plane numatytą

ketvirtį, pateikiama aktyvi užklausos apie SPĮ kaupiamų

AAP ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų,

sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar

radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių likvidavimui

ir jų padarinių šalinimui, pildymo nuoroda internetinėje

svetainėje www.manoapklausa.lt (nuoroda nesukurta).

Nurodomas aktyvios nuorodos pildymo terminas iki

vasario 10 d. Pateikta SPĮ informacija apie SPĮ kaupiamų

AAP ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų,

sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar

radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių likvidavimui

ir jų padarinių šalinimui, yra analizuojama kiekvienų

metų I ketvirtyje.

Iš internetinės svetainės www.manoapklausa.lt

importuojamas Excel rezultatų failas „Rezultatų

santrauka“ ir vaizdinės diagramos.

PPPS specialistas Vertinama SPĮ informacija, 

pateikta online internetinėje

svetainėje www.manoapklausa.lt ir

importuojamas Excel “Rezultatų

santrauka” failas

2.P.4.3.2. Atlikti duomenų

analizę

Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais SPĮ

kaupiamų AAP ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

PPPS specialistas Ataskaitos projektas

http://www.manoapklausa.lt/
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priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų,

sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar

radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių likvidavimui

ir jų padarinių šalinimui, vertinami sukauptų atsargų

sąrašai ir sukauptų priemonių minimalūs sukauptini

kiekiai (normatyvai) bei kaupimo terminai. 

2.P.4.3.3. Formuoti

pasiūlymus 

Parengiami pasiūlymai dėl tolimesnių veiksmų /

sprendinių kaip tobulinti / vystyti SPĮ parengtį ES.

Parengtas ataskaitos projektas el. paštu suderinamas su

PPPS vedėju, direktoriaus pavaduotoju bei direktoriumi.

PPPS specialistas Parengti pasiūlymai ataskaitos

projekte

2.P.4.3.4. Patvirtinti vidaus

teisės akto projektą

Nuoroda į subprocesą „Patvirtinti vidaus teisės akto

projektą“, žr. 5 pav., 4 lentelę.

Nuoroda į subprocesą „Suderinti vidaus teisės akto

projektą“, žr. 6 pav., 5 lentelę.

Rengiamas 20_ metų Lietuvos nacionalinės sveikatos

sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms

ataskaitos projektas.

Naudojamas  procesų dokumentacijos 11 priedas.

Patvirtintas ataskaitos projektas

2.P.4.3.5. Viešinti ataskaitą

SAM ESSC

internetinėje

svetainėje

Parengta LNSS įstaigų parengties ES ataskaita teikiama

administravimo skyriaus informacinių technologijų

specialistui viešinti SAM ESSC svetainėje.

Administravimo

skyriaus

specialistas

Parengta ataskaita

2.P.4.3.6. Pateikti ataskaitą LR

SAM

Surinkti ir apibendrinti duomenys sujungiami į vieningą

dokumentą, kartu su išvadomis ir pasiūlymais pateikiami

LR SAM, suinteresuotoms šalims.

PPPS specialistas Parengta ataskaita

16 lentelė. Subproceso „2.P.4.3. Parengti LNSS įstaigų parengties ES ataskaitą“ žingsnių aprašas
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos

procesų dokumentacijos

1 priedas

(Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymo

„Dėl ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų 20__ metų plano patvirtinimo“ tipinė forma)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO ATLIEKAMŲ

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS

SITUACIJOMS PLANINIŲ VERTINIMŲ 20__ METŲ PLANO PATVIRTINIMO

20__ m. __________d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V-1246 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 19 d.

įsakymo Nr. V-44 redakcija), 11.4 punktu:

1. T v i r t i n u  pridedamą:

1.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų

sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių kompleksinių

vertinimų 20__ m. planą;

1.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų

sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių dalinių vertinimų 20__

m. planą.

2. P a v e d u : 

2.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Parengties

planavimo ir prevencijos skyriaus (toliau – Parengties planavimo ir prevencijos skyrius) vedėjui ir

vyriausiesiems specialistams atlikti sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms

situacijoms planinius kompleksinius ir dalinius vertinimus pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintus

planus;

2.2. Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus vedėjui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Direktorius
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PATVIRTINTA

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

direktoriaus 20__ m.                       d.

įsakymu Nr.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI

SITUACIJŲ CENTRO ATLIEKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ

PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS PLANINIŲ KOMPLEKSINIŲ

VERTINIMŲ 20__ METŲ PLANAS

Eil.

Nr.
Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Numatomas

patikrinimo ketvirtis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.*

* PASTABA. Įrašoma tiek eilučių, kiek reikia.

Sutrumpinimai:

VšĮ – viešoji įstaiga;

GMP – greitoji medicinos pagalba;

PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras.
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PATVIRTINTA

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

direktoriaus 20__ m.                       d.

įsakymu Nr.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI

SITUACIJŲ CENTRO ATLIEKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ

PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS PLANINIŲ DALINIŲ

VERTINIMŲ 20__ METŲ PLANAS

Eil.

Nr.
Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Numatomas

patikrinimo ketvirtis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.*

* PASTABA. Įrašoma tiek eilučių, kiek reikia.

Sutrumpinimai:

VšĮ – viešoji įstaiga;

ASPC – asmens sveikatos priežiūros centras;

PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras.

__________________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

2 priedas

(Ligoninės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano vertinimo klausimyno tipinė forma)

LIGONINĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

Plano skyrius Nr. Klausimas

Tinkamo atsakymo

žyma (balų skaičius)

Klausimo

balų

skaičius

Pastabos ir

komentarai

Taip

(1,0)

Iš dalies

(0,5)

Ne

(0)

Tvirtinimas
1.

Ar planas patvirtintas įstaigos vadovo 

įsakymu?

Atnaujinimas, tikslinimas
2.

Ar ASPĮ ESVP peržiūrimas ir tikslinamas 

kiekvienais metais iki vasario 1 d.?

3.
Ar ASPĮ ESVP atnaujinamas pagal poreikį, 

tačiau ne rečiau nei kartą per trejus metus?

4.

Už ESVP peržiūrėjimą, tikslinimą ir 

atnaujinimą atsakingas ASPĮ vadovo 

paskirtas atsakingas asmuo (vardas, pavardė,

kontaktinė informacija).

Derinimas 5. Ar planas suderintas su įstaigos steigėju?
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6.
Ar planas suderintas su savivaldybės, kurios 

teritorijoje yra ASPĮ, administracija?

Ar plane numatyti įstaigos 

parengties ekstremaliosioms 

situacijoms lygiai?

7. Ar išdėstyti parengties lygiai?

Ar plane nurodyti įstaigos 

kontaktiniai duomenys?
8. Ar nurodyti kontaktiniai duomenys?

Ar plane nurodytas įstaigos 

Priėmimo-skubiosios 

pagalbos skyriaus (skyrių) 

telefono numeris?

9. Ar nurodytas telefono numeris?

Ar plane įvertinti išoriniai 

rizikos veiksniai, grėsmės?
10.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti dėl 

avarijų ASPĮ aptarnaujamoje teritorijoje 

esančiuose automobilių keliuose ir 

geležinkeliuose?

11.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti ASPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiuose oro 

uostuose ir/ar jūrų uostuose?

12.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti ASPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiose sporto 

ir/ar pramogų arenose, kuriose vyksta 

renginiai, suburiantys didelį dalyvių skaičių?

13.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti ASPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiuose 

pavojinguose objektuose?

14. Pavojingos užkrečiamosios ligos

Ar įvertinti šie vidiniai ASPĮ 

rizikos veiksniai, grėsmės?

15. Elektros energijos tiekimo nutrūkimas

16. Vandens tiekimo nutrūkimas

17. Šilumos tiekimo nutrūkimas

18. Telefono ryšio sutrikimas
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19. Interneto ryšio sutrikimas

20. Gaisras ASPĮ patalpose

21. Sprogimas ASPĮ patalpose

22. Grasinimas įvykdyti teroro aktą

Ar išdėstyti duomenys apie 

ASPĮ personalą?
23.

Ar nurodytas bendras dirbančių fizinių 

asmenų skaičius?

24.
Ar nurodytas dirbančių fizinių asmenų 

skaičius pagal pareigybes?

Ar plane nurodytas ASPĮ 

stacionaro lovų skaičius?
25.

Ar nurodytas stacionaro lovų skaičius 

(bendras ir pagal struktūrinius padalinius)?

26. Ar nurodytas operacinių skaičius?

27.

Ar nurodytas reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos lovų skaičius, turimų dirbtinės 

plaučių ventiliacijos aparatų (nuolat 

veikiančių ir rezervinių) skaičius?

28.
Ar nurodytas galimų įrengti papildomų 

stacionaro lovų skaičius?

Ar plane numatyta, kokiam 

pacientų skaičiui ASPĮ bus 

pajėgi suteikti paslaugas 

ekstremaliosios situacijos 

atveju?

29. Ar nurodytas maksimalus pacientų skaičius?

Ar plane pateikti duomenys 

apie šiuos ASPĮ išteklius 

veiklai ekstremaliosiomis 

situacijomis užtikrinti?

30.
Duomenys apie kolektyvines apsaugos 

priemones (slėptuves, tunelius)

31.
Asmeninių apsaugos priemonių tipas ir 

skaičius

32.
Asmeninių apsaugos priemonių saugojimo 

vietos

33.
Ar išdėstyta asmeninių apsaugos priemonių 

išdavimo tvarka
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34. Duomenys apie elektros energijos teikimą

35.
Duomenys apie alternatyvius elektros 

energijos šaltinius

36.
Duomenys apie alternatyvius šviesos 

šaltinius

37. Duomenys apie šilumos tiekimo sistemą

38.
Duomenys apie alternatyvius šilumos 

šaltinius

39. Duomenys apie vėdinimo sistemą

40. Duomenys apie vandens tiekimo sistemą

41.
Duomenys apie alternatyvius vandens 

tiekimo šaltinius

42. Duomenys apie maisto tiekimo tvarką

43.
Duomenys apie alternatyvius maisto tiekimo

šaltinius

44.

Duomenys apie vaistų, tvarsliavos ir 

medicinos pagalbos priemonių tiekimo 

sistemą

45.

Duomenys apie vaistų, tvarsliavos ir 

medicinos pagalbos priemonių rezervą ir jo 

naudojimo tvarką

Ar plane išdėstyta ASPĮ 

ekstremaliosios situacijos 

valdymo ir veiksmų 

koordinavimo sistema?

46.
Ar sudarytas Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo centras (grupė)?

47.
Ar sudaryta ryšių (veiklos ir ryšių 

koordinavimo) grupė? 

48.
Ar sudarytos aprūpinimo ir specialios 

techninės grupės?

49.
Ar sudarytos specializuotos medicinos 

pagalbos grupės?
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Ar plane išdėstyta ryšių ir 

keitimosi informacija su 

civilinės saugos sistemos 

subjektais apie 

ekstremaliąsias situacijas 

tvarka?

50.
Ar išdėstyta ryšių ir keitimosi informacija 

tvarka?

Ar plane išdėstyta ASPĮ 

ryšių su visuomene 

ekstremaliųjų situacijų 

atvejais tvarka?

51. Ar išdėstyta ryšių su visuomene tvarka?

Ar plane išdėstyta ASPĮ 

darbuotojų informavimo 

ekstremaliųjų situacijų 

atvejais tvarka?

52.

Ar nurodyti darbuotojai, įgalioti inicijuoti 

ASPĮ parengties ekstremaliosioms 

situacijoms plano aktyvinimą bei valdymo 

grupės ir kitų darbuotojų sušaukimą?

53. Ar yra aliarmo planas?

54.
Ar yra Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

centro (grupės) sušaukimo tvarka?

55. Ar yra ASPĮ personalo sušaukimo schema?

56.

Ar plane nurodytas laikas, per kurį privalo 

susirinkti ASPĮ ES valdymo centras (grupė) 

darbo metu?

57.
Ar nurodytas laikas, per kurį privalo 

susirinkti ASPĮ personalas darbo metu?

58.

Ar nurodytas laikas, per kurį ASPĮ ES 

valdymo centras (grupė) privalo susirinkti ne

darbo valandomis?

59.

Ar nurodytas laikas, per kurį ASPĮ 

darbuotojai privalo susirinkti ne darbo 

valandomis?



71

Ar plane išdėstyti 

privažiavimo prie ASPĮ 

keliai?

60. Ar išdėstyti privažiavimo keliai?

Ar šalia ligoninės numatytos 

vietos sraigtasparniui 

nutūpti?

61. Ar numatytos vietos sraigtasparniui nutūpti?

Ar plane išdėstytas pacientų 

priėmimas, rūšiavimas, 

skubios medicinos pagalbos 

teikimas, registravimas, 

transportavimas, 

kenksmingumo šalinimas?

62.

Ar numatyta didelio nukentėjusiųjų 

skaičiaus priėmimo vieta, kurioje galima 

būtų juos priimti, skirstyti ir nukreipti į 

įstaigos skyrius ir/ar kitas ASPĮ?

63.

Ar numatytos alternatyvios vietos dideliam 

nukentėjusiųjų skaičiui priimti, suskirstyti į 

grupes pagal sveikatos būklės sunkumą ir 

nukreipti į įstaigos skyrius ir/ar kitas ASPĮ?

64.
Ar numatyta didelio nukentėjusiųjų 

skaičiaus registravimo tvarka?

65.
Ar išdėstyta nukentėjusiųjų rūšiavimo 

tvarka?

66.
Ar numatytas personalas nukentėjusiesiems 

rūšiuoti?

67.

Ar numatyta papildomo personalo 

pasitelkimo į Priėmimo-skubiosios pagalbos 

skyrių tvarka?

68.

Ar numatyta vaistų, tvarsliavos ir medicinos 

priemonių atsargų skubaus papildymo 

tvarka?

69.

Ar nurodytas maksimalus nukentėjusiųjų, 

kuriems gali būti teikiama skubioji 

medicinos pagalba Priėmimo-skubiosios 

pagalbos skyriuje, skaičius?
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70.
Ar nurodytas lovų Priėmimo-skubiosios 

pagalbos skyriuje skaičius ir jų profilis?

71.

Ar nurodytas dirbtinės plaučių ventiliacijos 

aparatų Priėmimo-skubiosios pagalbos 

skyriuje skaičius?

72.
Ar nurodyti duomenys apie izoliatorius 

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje?

73.

Ar nurodyti duomenis apie jonizuojančiosios

spinduliuotės matuoklius Priėmimo-

skubiosios pagalbos skyriuje?

74.

Ar išdėstyta jonizuojančiosios spinduliuotės 

matuoklių pasitelkimo iš kitų įstaigos 

struktūrinių padalinių ir iš kitų įstaigų 

tvarka?

75.

Ar plane yra ASPĮ, į kurias planuojama vežti

nukentėjusiuosius, sąrašas (įstaigos 

pavadinimas, adresas, telefonas ir faksas)?

76.

Ar išdėstytos ASPĮ turimos transporto 

priemonės (bendras jų skaičius, iš jų – 

tinkančios pacientams pervežti, iš jų – 

greitosios medicinos pagalbos 

automobiliai)?

77.

Ar numatytas transporto priemonių 

pacientams pervežti pasitelkimas iš kitų 

įstaigų, išskyrus greitosios medicinos 

pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas?

78.
Ar numatytos vietos laikinam žuvusiųjų 

(mirusiųjų) laikymui?

79.
Ar numatytas Priėmimo-skubiosios pagalbos

skyriaus apsaugos sustiprinimas?
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Ar numatytas įstaigos 

struktūrinių padalinių 

veiklos organizavimas 

ekstremaliųjų situacijų 

atvejais?

80.
Ar numatytas darbo organizavimas dviem 

pamainomis po 12 val.?

81.

Ar numatyti papildomo vaistų, tvarsliavos, 

medicinos pagalbos priemonių, medicinos 

įrangos ir medicinos aparatūros įsigijimo 

šaltiniai?

82.

Ar numatyta galimybė keisti ASPĮ 

struktūrinių padalinių teikiamų paslaugų 

mastą?

Ar plane išdėstytas 

medicinos pagalbos 

organizavimas cheminio bei 

radiacinio pavojaus ir 

pavojingų užkrečiamųjų ligų

atvejais?

83.
Ar išdėstyta pacientų kenksmingumo 

šalinimo (dekontaminacijos) tvarka?

84.

Ar numatytas pavojingomis medžiagomis 

užterštų ir neužterštų pacientų srautų 

atskyrimas?

85. Ar numatytos pacientų izoliavimo patalpos?

86.
Ar išdėstyta pacientų, kuriems taikomas 

karantinas, pervežimo tvarka?

87.

Ar numatyta apsinuodijimų, radiacinės 

saugos ir užkrečiamųjų ligų specialistų 

iškvietimo tvarka?

88.

Ar išdėstyta ėminių ėmimo ir jų ištyrimo 

cheminio bei radiacinio pavojaus ir 

pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais tvarka?

89.
Ar pateikta informacija apie priešnuodžių 

atsargas?

90.

Ar išdėstyta patalpų, drabužių ir skalbinių, 

apyvokos daiktų, medicinos įrangos 

kenksmingumo šalinimo tvarka?
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91.

Ar numatyti ASPĮ struktūriniai padaliniai, 

kuriuose bus teikiama medicinos pagalba 

pacientams, paveiktiems pavojingų 

cheminių, radioaktyviųjų ir biologinių 

medžiagų?

Ar plane išdėstyta 

sanitarinio transporto, 

kuriuo į ligoninę atgabenami 

pacientai, sergantys 

pavojingomis 

užkrečiamosiomis ligomis, 

dezinfekcijos tvarka?

92.
Ar išdėstyta automobilių dezinfekcijos 

tvarka?

Ar plane išdėstyta 

evakuacijos iš įstaigos 

tvarka?
93.

Ar išdėstytos ekstremaliosios situacijos, 

kurių atvejais gali prireikti visiškos arba 

dalinės (dalies struktūrinių padalinių) 

pacientų evakuacijos?

94.
Ar numatytos vietos, į kurias planuojama 

evakuoti pacientus?

95.
Ar išdėstyta transporto priemonių 

pasitelkimo pacientų evakuacijai tvarka?

96.

Ar išdėstyta medicinos pagalbos teikimo 

evakuojamiems pacientams tvarka 

(lydintysis personalas, vaistai, medicinos 

pagalbos ir kitos priemonės)?

97.
Ar išdėstyta medicinos įrangos ir kito 

kilnojamojo turto evakavimo tvarka?

Ar plane išdėstyta 

psichologinės pagalbos 

teikimo nukentėjusiesiems ir 

pacientams tvarka?

98.
Ar išdėstyta psichologinės pagalbos teikimo 

tvarka?
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Ar yra ASPĮ Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo centro 

(grupės) narių ir jų 

kontaktinių duomenų 

sąrašas?

99. Ar yra kontaktinių duomenų sąrašas?

Ar yra ASPĮ darbuotojų, 

atsakingų už skubios 

informacijos apie 

ekstremaliąsias situacijas 

perdavimą darbo ir ne darbo

valandomis, sąrašas?

100. Ar yra atsakingų darbuotojų sąrašas?

Iš viso balų: (Įrašoma)

Iš viso įvertinta klausimų: (Įrašoma) iš 100

Plano atitiktis rengimo rekomendacijoms:
 (Įrašoma)

 %

ESVP įvertinimo balo, po įstaigos patikrinimo, intervalai:

100-81 proc. – Įstaiga turi galimybių pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, periodiškai tobulinamas įstaigos pasirengimas

ekstremaliosioms situacijoms. ESVP išsamus ir didžiąja dalimi atitinka Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis plano

rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos

veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“. Reikšmingų ESVP trūkumų nenustatyta. 

80-61 proc. – Įstaigos galimybės pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais yra nepakankamos, reikalinga periodiškai tobulinti

įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. ESVP nustatyta nežymių atitikčių Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis

situacijomis plano rengimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl Lietuvos nacionalines

sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“. 

Mažiau kaip 60 proc. - Įstaiga neturi galimybės pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais yra nepakankamos, reikalinga

tobulinti įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. ESVP nustatyta reikšmingų neatitikčių Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos
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ekstremaliomis situacijomis plano rengimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl

Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“.

Plano vertinimo atliko:                                     Ekstremalių sveikatai situacijų centro

                                                                          Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus

                                                                                                                        (Pareigos)                                                                                            (Vardas, pavardė)

20__m.                       d.

(Data)
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

3 priedas

(Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano vertinimo klausimyno tipinė forma)

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS (ĮMONĖS)

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

Plano skyrius Nr. Klausimas

Tinkamo atsakymo

žyma (balų

skaičius)

Klausimo

balų

skaičius

Pastabos ir

komentarai

Taip

(1,0)

Iš dalies

(0,5)

Ne

(0)

Tvirtinimas
1.

Ar planas patvirtintas įstaigos vadovo 

įsakymu?

Atnaujinimas, tikslinimas
2.

Ar ASPĮ ESVP peržiūrimas ir tikslinamas 

kiekvienais metais iki vasario 1 d.?

3.
Ar ASPĮ ESVP atnaujinamas pagal poreikį, 

tačiau ne rečiau nei kartą per trejus metus?

4.

Už ESVP peržiūrėjimą, tikslinimą ir 

atnaujinimą atsakingas ASPĮ vadovo paskirtas 

atsakingas asmuo (vardas, pavardė, kontaktinė

informacija).

Derinimas
5.

Ar planas suderintas su įstaigos steigėju, 

savivaldybės administracija?
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Ar plane numatyti įstaigos parengties

ekstremaliosioms situacijoms lygiai?
6. Ar išdėstyti parengties lygiai?

Ar plane nurodyti įstaigos 

kontaktiniai duomenys?
7. Ar nurodyti kontaktiniai duomenys?

Ar plane nurodytas įstaigos 

dispečerinės tarnybos telefono 

numeris ir kiti kontaktiniai 

duomenys?

8. Ar nurodytas dispečerinės telefono numeris?

Ar plane įvertinti išoriniai rizikos 

veiksniai, grėsmės?
9.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti dėl 

avarijų ASPĮ aptarnaujamoje teritorijoje 

esančiuose automobilių keliuose ir 

geležinkeliuose?

10.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti ASPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiuose oro 

uostuose ir/ar jūrų uostuose?

11.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti  ASPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiose sporto 

ir/ar pramogų arenose, kuriose vyksta 

renginiai, suburiantys didelį dalyvių skaičių?

12.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti ASPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiuose 

pavojinguose objektuose?

13. Pavojingos užkrečiamosios ligos

Ar įvertinti šie vidiniai ASPĮ rizikos 

veiksniai, grėsmės?
14. Elektros energijos tiekimo nutrūkimas

15. Vandens tiekimo nutrūkimas

16. Šilumos tiekimo nutrūkimas

17. Telefono ryšio sutrikimas

18. Interneto ryšio sutrikimas

19. Gaisras ASPĮ patalpose
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20. Sprogimas ASPĮ patalpose

21. Grasinimas įvykdyti teroro aktą

Ar plane išdėstyti duomenys apie 

ASPĮ personalą?
22.

Ar nurodytas bendras dirbančių fizinių asmenų

skaičius?

23.
Ar nurodytas dirbančių fizinių asmenų 

skaičius pagal pareigybes?

Ar yra duomenys apie įstaigos 

dispečerinę tarnybą?

24. Ar nurodytas darbo vietų skaičius?

25.
Ar nurodytas dispečerinės darbuotojų skaičius 

dienos ir nakties metu?

Ar yra duomenys apie ryšio 

priemones?
26. Ar yra ryšio priemonių sąrašas?

Ar yra duomenys apie įstaigos 

(įmonės) struktūrinius padalinius?
27.

Ar yra struktūrinių padalinių (pastočių, postų, 

filialų) sąrašas su jų adresais ir telefonais?

Ar plane yra šie duomenys apie 

įstaigos (įmonės) greitosios medicinos

pagalbos (toliau – GMP) brigadas?

28.
Brigadų skaičius ir tipas (pradinio gyvybės 

palaikymo, pažangaus gyvybės palaikymo)

29. Brigadų skaičius dienos ir nakties metu

30.

Ar nurodytas brigadų (pradinio ir pažangaus 

gyvybės palaikymo), kurias būtų galima 

sudaryti papildomai, skaičius?

Ar plane išdėstyti šie duomenys apie 

GMP automobilius? 31.

Nuolat naudojamų GMP automobilių sąrašas 

(valstybinis numeris, tipas, gamintojas, 

modelis, gamybos metai)

32.

Rezervinių GMP automobilių skaičius 

(valstybinis numeris, gamintojas, modelis, 

gamybos metai)

Ar plane išdėstyti šie duomenys apie 

kitas turimas kelių motorines 

transporto priemones?

33.
Transporto priemonių sąrašas (valstybinis 

numeris, gamintojas, modelis, gamybos metai)

Ar plane numatyta, kokiam pacientų 

skaičiui ASPĮ bus pajėgi suteikti 
34. Ar nurodytas maksimalus pacientų skaičius?
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paslaugas ekstremaliosios situacijos 

atveju?

Ar plane pateikti šie duomenys apie 

ASPĮ išteklius veiklai 

ekstremaliosiomis situacijomis 

užtikrinti?

35.
Asmeninių apsaugos priemonių tipas ir 

skaičius

36.
Asmeninių apsaugos priemonių saugojimo 

vietos

37.
Ar išdėstyta asmeninių apsaugos priemonių 

išdavimo tvarka?

38. Duomenys apie elektros energijos teikimą

39.
Duomenys apie alternatyvius elektros 

energijos šaltinius

40. Duomenys apie alternatyvius šviesos šaltinius

41. Duomenys apie šilumos tiekimo sistemą

42. Duomenys apie alternatyvius šilumos šaltinius

43. Duomenys apie vėdinimo sistemą

44. Duomenys apie vandens tiekimo sistemą

45.
Duomenys apie alternatyvius vandens tiekimo 

šaltinius

46.

Duomenys apie vaistų, tvarsliavos ir 

medicinos pagalbos priemonių rezervą ir jo 

naudojimo tvarką

Ar plane išdėstyta ASPĮ 

ekstremaliosios situacijos valdymo ir 

veiksmų koordinavimo sistema?

47.
Ar sudarytas Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

centras (grupė)?

48.
Ar sudaryta ryšių (veiklos ir ryšių 

koordinavimo) grupė? 

49.
Ar sudarytos aprūpinimo ir specialios 

techninės grupės?

Ar plane išdėstyta ryšių ir keitimosi 

informacija su kitomis įstaigomis ir 
50.

Ar išdėstyta ryšių ir keitimosi informacija 

tvarka?
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civilinės saugos sistemos subjektais 

apie ekstremaliąsias situacijas 

tvarka?

51.

Ar yra gretimose savivaldybėse esančių GMP 

paslaugas teikiančių įstaigų ir įmonių 

kontaktiniai duomenys?

52.

Ar yra sutarties su teritorine ligonių kasa 

dalies, kurioje išdėstytos GMP paslaugų 

teikimo kitoje nei šioje sutartyje nustatyta 

teritorijoje ir apmokėjimo už jas sąlygos, 

kopija?

Ar plane išdėstyta ryšių su visuomene

ekstremaliųjų situacijų atvejais 

tvarka?

53. Ar išdėstyta ryšių su visuomene tvarka?

Ar plane išdėstyta įstaigos (įmonės) 

darbuotojų informavimo 

ekstremaliųjų situacijų atvejais 

tvarka?

54.

Ar nurodyti darbuotojai, įgalioti inicijuoti 

ASPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms

plano aktyvinimą bei valdymo grupės ir kitų 

darbuotojų sušaukimą?

55. Ar yra aliarmo planas?

56.
Ar yra Ekstremaliųjų situacijų valdymo centro

(grupės) sušaukimo schema?

57. Ar yra personalo sušaukimo schema?

58.
Ar nurodytas laikas, per kurį privalo susirinkti 

ASPĮ ES valdymo centras (grupė)?

59.
Ar nurodytas laikas, per kurį privalo susirinkti 

ASPĮ personalas?

60.

Ar nurodytas laikas, per kurį ASPĮ ES 

valdymo centras (grupė) ir ASPĮ darbuotojai 

privalo susirinkti ne darbo valandomis?

Ar plane išdėstytas pacientų 

rūšiavimas, skubios medicinos 

pagalbos teikimas, registravimas, 

61. Ar numatyta nukentėjusiųjų rūšiavimo tvarka?

62.
Ar plane yra numatyta didelio nukentėjusiųjų 

skaičiaus registravimo tvarka?
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transportavimas, kenksmingumo 

šalinimas? 63.

Ar numatyta personalo pasitelkimo 

papildomoms GMP brigadoms sudaryti 

tvarka?

64.
Ar numatyta vaistų, tvarsliavos ir medicinos 

priemonių atsargų skubaus papildymo tvarka?

65.

Ar plane yra ASPĮ, į kurias planuojama 

gabenti nukentėjusiuosius, sąrašas (įstaigos 

pavadinimas, adresas, kontaktiniai 

duomenys)?

66.
Ar numatytas įstaigos (įmonės) apsaugos 

sustiprinimas?

Ar numatytas įstaigos veiklos 

organizavimas ekstremaliųjų 

situacijų atvejais?

67.
Ar yra vadovavimo GMP pajėgoms 

ekstremaliojo įvykio vietoje tvarka?

68.

Ar numatyta galimybė riboti priimamų 

iškvietimų ne dėl skubios pagalbos, planinių 

pervežimų skaičių?

Ar plane išdėstytas medicinos 

pagalbos organizavimas cheminio bei

radiacinio pavojaus ir pavojingų 

užkrečiamųjų ligų atvejais?

69.
Ar išdėstytas pacientų ir įstaigos personalo 

kenksmingumo šalinimas (dekontaminacija)?

70.

Ar numatyta konsultavimosi su apsinuodijimų,

radiacinės saugos ir užkrečiamųjų ligų 

specialistais tvarka?

71.
Ar pateikta informacija apie priešnuodžių 

atsargas?

72.

Ar išdėstyta patalpų, drabužių ir skalbinių, 

apyvokos daiktų, medicinos įrangos 

kenksmingumo (taršos) šalinimo tvarka?

73.

Ar išdėstyta GMP automobilių kenksmingumo

šalinimo tvarka cheminės, biologinės, 

radioaktyviosios ir branduolinės kilmės 

ekstremaliųjų įvykių atvejais?
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74.

Ar plane išdėstyta sanitarinio transporto, 

kuriuo gabenami pacientai, sergantys 

pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, 

dezinfekcijos tvarka?

Ar plane išdėstyta įstaigos (įmonės) 

evakuacijos tvarka?
75.

Ar išdėstytos ekstremaliosios situacijos, kurių 

atvejais gali prireikti visiškos arba dalinės 

(dalies struktūrinių padalinių) įstaigos 

evakuacijos?

76.
Ar numatytos vietos, į kurias planuojama 

evakuoti įstaigą?

77.
Ar išdėstyta transporto priemonių pasitelkimo 

evakuacijai tvarka?

78.
Ar išdėstyta medicinos įrangos ir kito 

kilnojamojo turto evakavimo tvarka?

Ar yra ASPĮ Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo centro (grupės) narių ir jų 

kontaktinių duomenų sąrašas?

79. Ar yra kontaktinių duomenų sąrašas?

Ar yra ASPĮ darbuotojų, atsakingų 

už skubios informacijos apie 

ekstremaliąsias situacijas perdavimą 

darbo ir ne darbo valandomis, 

sąrašas?

80. Ar yra atsakingų darbuotojų sąrašas?

Iš viso balų: (įrašoma)

Iš viso įvertinta klausimų: (Įrašoma) iš 80

Plano atitiktis rengimo rekomendacijoms: (Įrašoma)  %
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ESVP įvertinimo balo, po įstaigos patikrinimo, intervalai:

100-81 proc. – Įstaiga turi galimybių pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, periodiškai tobulinamas įstaigos pasirengimas

ekstremaliosioms situacijoms. ESVP išsamus ir didžiąja dalimi atitinka Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis plano

rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos

veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“. Reikšmingų ESVP trūkumų nenustatyta.  

80-61 proc. – Įstaigos galimybės pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais yra nepakankamos, reikalinga periodiškai tobulinti

įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. ESVP nustatyta nežymių atitikčių Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis

situacijomis plano rengimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl Lietuvos nacionalines

sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“. 

Mažiau kaip 60 proc. - Įstaiga neturi galimybės pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais yra nepakankamos, reikalinga

tobulinti įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. ESVP nustatyta reikšmingų neatitikčių Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos

ekstremaliomis situacijomis plano rengimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl

Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo“.

Plano vertinimą atliko: Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus

(Pareigos)
(Vardas, pavardė)

20__m.                       d.

   (Data)

_______________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

4 priedas

(Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano vertinimo klausimyno tipinė forma)

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO VERTINIMO

KLAUSIMYNAS

Plano skyrius Nr. Klausimas

Tinkamo atsakymo

žyma (balų skaičius)
Klausimo

balų

skaičius

Pastabos ir

komentaraiTaip

(1,0)

Iš dalies

(0,5)

Ne

(0)

Tvirtinimas
1.

Ar planas patvirtintas įstaigos direktoriaus 

įsakymu?

Atnaujinimas 2. Ar planas atnaujintas šiais metais?

Derinimas 3. Ar planas suderintas su įstaigos steigėju?

4.
Ar planas suderintas su institucijomis, 

įtrauktomis į ESVP?

5.

Ar planas suderintas su visomis 

savivaldybėms, kuriose yra VSPĮ regioniniai 

padaliniai?

Įstaigos ir jos struktūrinių 

padalinių kontaktiniai 

duomenys 

6. Ar nurodyti įstaigos kontaktiniai duomenys?

7.
Ar nurodyti įstaigos skyrių (struktūrinių 

padalinių) kontaktiniai duomenys?
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Gresiantys įvykiai, 

ekstremalieji įvykiai ar 

ekstremaliosios situacijos

8.
Ar atlikta įstaigos galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė? 

9.

Ar aprašytas pavojų valdymas, kuriems 

rizikos analizės metu buvo nustatyta labai 

didelė rizika?  

10.
Ar aprašytas pavojų valdymas, kuriems 

rizikos analizės metu buvo nustatyta didelė 

rizika?  

11.
Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti VSPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiuose 

pavojinguose objektuose?

12.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti dėl 

avarijų VSPĮ aptarnaujamoje teritorijoje 

esančiuose automobilių keliuose ir 

geležinkeliuose?

13.
Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti VSPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiuose oro 

uostuose ir / ar jūrų uostuose?

14.

Ar išdėstytos grėsmės, galinčios kilti VSPĮ 

aptarnaujamoje teritorijoje esančiose sporto 

ir / ar pramogų arenose, kuriose vyksta 

renginiai, suburiantys didelį dalyvių skaičių?

Ar įvertinti šie vidiniai VSPĮ 

rizikos veiksniai, grėsmės?

15. Elektros energijos tiekimo nutrūkimas

16. Vandens tiekimo nutrūkimas

17. Šilumos tiekimo nutrūkimas

18. Telefono ryšio sutrikimas

19. Interneto ryšio sutrikimas

20. Gaisras VSPĮ patalpose

21. Sprogimas VSPĮ patalpose

22. Grasinimas įvykdyti teroro aktą
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Darbuotojų perspėjimo ir 

informavimo organizavimas 

gresiant ar atsitikus įvykiui  

23.

Ar aprašytas darbuotojų perspėjimo ir 

informavimo organizavimas gresiant ar 

atsitikus įvykiui? 

24.
Ar pridėtas civilinės saugos signalų 

aprašymas?  

25. Ar yra VSPĮ darbuotojų sušaukimo schema?

26.
Ar nurodytas laikas, per kurį privalo 

susirinkti VSPĮ darbuotojai darbo metu?

27.

Ar nurodytas laikas, per kurį privalo 

susirinkti VSPĮ darbuotojai ne darbo 

valandomis?

Keitimosi informacija apie 

įvykį, ekstremalųjį įvykį, 

ekstremaliąją situaciją tvarka
28.

Ar įstaigos direktoriaus įsakymu paskirti 

asmenys, atsakingi už informacijos 

perdavimą, teikimą ir priėmimą atsitikus 

įvykiui darbo ir poilsio laiku? 

29.

Ar sudaryta ryšių ir keitimosi informacija 

apie įvykius tvarka su kitomis LNSS 

institucijomis?

30.

Ar numatyta keitimosi informacija su 

VMVT, teritorinėmis aplinkos apsaugos bei 

kitomis institucijomis, kurios atliks 

laboratorinius tyrimus tvarka?

31.
Ar numatyta informacijos perdavimo SAM 

ESSC tvarka?

32.
Ar numatyta keitimosi informacija su RSC 

tvarka?

33.

Ar nustatyta gautos ir perduodamos 

informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar

ekstremaliąją situaciją registravimo tvarka?  
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34.

Ar įstaigos direktoriaus įsakymu paskirti 

atstovai ryšiams su visuomene ir 

žiniasklaida?

35.
Ar sudaryta informacijos pateikimo 

visuomenei ir žiniasklaidai tvarka?

Įstaigos darbuotojų apsauga 

gresiant ar atsitikus įvykiui, 

ekstremaliajam įvykiui, 

ekstremaliajai situacijai  

36.

Ar numatyta, kaip bus įgyvendinamas 

įstaigos direktoriaus sprendimas dėl 

darbuotojų evakavimo, nurodant būtinas 

priemones ir materialinius išteklius? 

37.
Ar numatytos vietos, į kurias planuojama 

evakuoti  darbuotojus?

38. Ar sudaryta darbuotojų evakavimo schema?

39.
Ar išdėstyta transporto priemonių 

pasitelkimo evakuacijai tvarka?

40.

Ar įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis organizavimo tvarka?

41.

Ar įstaigos direktoriaus įsakymu paskirti 

asmenys, atsakingi už asmeninių apsaugos 

priemonių išdavimo organizavimą?

42.
Ar numatyta asmeninių apsaugos priemonių 

dekontaminacijos tvarka?

43.
Ar numatytas darbuotojų mokymas ir 

kvalifikacijos tobulinimas?

44.
Ar įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarka?

Gresiančių ar atsitikusių 

įvykių, ekstremaliųjų įvykių, 

ekstremaliųjų situacijų  
45.

Ar pateiktos įstaigos parengties 

ekstremaliosioms situacijoms priemonės 

pagal parengties ekstremaliosioms 

situacijoms lygius? 
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likvidavimas ir jų padarinių 

šalinimas, gelbėjimo darbų 

organizavimas ir 

koordinavimas

46.
Ar įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta 

ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė?

47.

Ar pateiktas ekstremaliųjų situacijų valdymo 

grupės narių sąrašas ir jų kontaktiniai 

duomenys?

48.
Ar sudaryta ekstremaliųjų situacijų valdymo 

grupės narių iškvietimo schema?

49.
Ar įstaigos direktoriaus įsakymu sudarytos 

specialistų grupės?

50.
Ar pateikti specialistų grupių narių sąrašai ir 

narių kontaktiniai duomenys?

51.
Ar sudarytos specialistų grupių narių 

iškvietimo schemos?

52.

Ar nurodytas įstaigos bendras darbuotojų 

skaičius (pagal pareigybes ir struktūrinius 

padalinius)?

53.
Ar pateikti vadovybės ir darbuotojų 

kontaktiniai duomenys?

54.

Ar sudarytas laboratorijų, kuriose atsitikus 

įvykiui būtų atliekami atitinkami tyrimai, 

atsižvelgiant į įvykio pobūdį, sąrašas?

55.
Ar išdėstyta ėminių paėmimo, siuntimo ir 

informavimo apie tyrimo rezultatus tvarka?

56.

Ar nurodytos turimos ryšio priemonės radijo 

stotys, mobiliojo ryšio telefonai, kitos ryšio 

priemonės, mobiliųjų telefonų numeriai?

57.

Ar nurodytos turimos transporto priemonės 

(valstybinis numeris, gamintojas, modelis, 

gamybos metai)?

58.
Ar nurodytos turimos asmeninės apsaugos 

priemonės, jų tipas ir skaičius?
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59.
Ar nurodyta asmeninių apsaugos priemonių 

saugojimo vieta bei atsakingas asmuo?

60.
Ar numatyta asmeninių apsaugos priemonių 

išdavimo tvarka? 

61.
Ar numatyta apsirūpinimo papildomomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarka?

62.
Ar nurodytos kolektyvinės apsaugos 

priemonės?

63. Ar numatyti alternatyvūs šviesos šaltiniai?

64. Ar numatyti alternatyvūs elektros šaltiniai?

65.
Ar numatyti alternatyvūs šilumos energijos 

šaltiniai? 

66.
Ar numatyti alternatyvūs vandens tiekimo 

šaltiniai?

67.
Ar sudaryta kreipimosi į avarines tarnybas 

sutrikus elektros energijai tvarka?

68.
Ar sudaryta kreipimosi į avarines tarnybas 

sutrikus šilumos energijai tvarka?

69.
Ar sudaryta kreipimosi į avarines tarnybas 

sutrikus vandens tiekimui tvarka?

70.

Ar numatytas pakartotinių laboratorinių 

tyrimų atlikimo organizavimas, vertinimas 

bei išvadų teikimas lokalizavus ir likvidavus 

cheminio užteršimo atvejį?

Ar pateikti kitų institucijų 

kontaktiniai duomenys?
71.

Institucijų kontaktiniai duomenys (PAGD, 

SAM, ESSC, NVSPL, RSC, kitų)? 

72.
Kitų civilinės saugos sistemos subjektų 

kontaktiniai duomenys?

73.
Pagalbos tarnybų ir avarinių tarnybų 

kontaktiniai duomenys?
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Ar yra VSPĮ Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo centro 

(grupės) narių ir jų 

kontaktinių duomenų sąrašas?

74.
Ar yra kontaktinių duomenų sąrašas?

Ar yra VSPĮ Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo centro 

(grupės) narių ir jų 

kontaktinių duomenų sąrašas?

75. Ar yra atsakingų darbuotojų sąrašas?

Iš viso balų: (įrašoma)

Iš viso įvertinta klausimų: (Įrašoma) iš 75

Plano atitiktis rengimo rekomendacijoms: (Įrašoma)  %

ESVP įvertinimo balo, po įstaigos patikrinimo, intervalai:

100-81 proc. – Įstaiga turi galimybių pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, periodiškai tobulinamas įstaigos pasirengimas

ekstremaliosioms situacijoms. ESVP išsamus ir didžiąja dalimi atitinka Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis

plano rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros

įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo “. Reikšmingų ESVP trūkumų nenustatyta. 

80-61 proc. – Įstaigos galimybės pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais yra nepakankamos, reikalinga periodiškai tobulinti

įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. ESVP nustatyta nežymių atitikčių Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis

situacijomis plano rengimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455 ,, Dėl visuomenės

sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo “. 

Mažiau kaip 60 proc. - Įstaiga neturi galimybės pagal kompetenciją užtikrinti paslaugų teikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais yra nepakankamos, reikalinga

tobulinti įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. ESVP nustatyta reikšmingų neatitikčių Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos

ekstremaliomis situacijomis plano rengimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455 ,,

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo “.
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Plano vertinimą atliko: Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus

(Pareigos)
(Vardas, pavardė)

20__m.                       d.

              (Data)

_______________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

5 priedas

(Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro prašymo leisti vykti į

komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas tipinė forma)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO

pasirinkite skyrių

pasirinkite pareigas

______________________________________________
(VARDAS, PAVARDĖ)

Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

direktoriui

PRAŠYMAS

LEISTI VYKTI Į KOMANDIRUOTĘ IR APMOKĖTI KOMANDIRUOTĖS IŠLAIDAS

______________ Nr.____

Komandiruojamas (-i)

asmuo (-enys)

Nurodykite komandiruojamo (-ų) asmens (-ų) padalinį,

pareigas, vardą (-us), pavardę (-es). 

Komandiruojamo (-ų) 

asmens 

(-ų) funkcijas laikinai 

atliksiantis (-ys) asmuo (-

enys)

Nurodykite komandiruojamą (-us) asmenį (-is) pavaduosiančio

(-ių) asmens (-ų) pareigas, vardą (-us), pavardę (-es).

Komandiruotės trukmė Komandiruotės pradžios data _______

Komandiruotės pabaigos data _______

Nurodykite tikslią komandiruotės trukmę.

Darbo laikas komandiruotėje Nurodykite darbo laiką komandiruotėje, jei darbo laikas

komandiruotėje skiriasi nuo įprasto darbo laiko.

Komandiruotės vieta (-os) Nurodykite valstybės ir miesto pavadinimą lietuvių kalba,

įstaigą (-as), į kurią (-ias) asmuo siunčiamas.

Komandiruotės tikslas Nurodykite komandiruotės tikslą.

Komandiruotės rezultatas 

(tikėtinas)
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Kita su dalyvavimu 

komandiruotėje susijusi 

informacija

Transportas

(Norėdami pažymėti, spragtelėkite pele ant pasirinkto langelio)

☐ Tarnybinis transportas ☐ Viešasis transportas ☐ Nuosava transporto priemonė

Markė

Modelis

Valstybinis Nr.

Degalų tipas

Vykimo vieta nuo–iki

Vairuotojo vardas, pavardė

☐ Autobusas

☐ Lėktuvas

☐ Traukinys

☐ Kita ____________

Markė

Modelis

Valstybinis Nr.

Degalų tipas

Degalų sunaudojimo norma

Vykimo vieta nuo–iki

Preliminarus kelionės laikas 

(į komandiruotės darbo vietą

ir atgal) 

(Pildykite tik tuo atveju, jei 

kelionė vyks po darbo dienos 

valandų, poilsio ar švenčių 

dieną.)

Į komandiruotės darbo vietą: 00.00–00.00 (pvz., 04.00–08.00)

Iš komandiruotės darbo vietos: 00.00–00.00 (pvz.,

19.30–23.40)

Kompensavimas

(Norėdami pažymėti, 

spragtelėkite pele ant 

pasirinkto langelio.)

Už kelionės laiką ne darbo valandomis:

☐ suteikiant tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po

kelionės (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 str. 4 d.)

☐ tokios pačios trukmės poilsio laiką pridedant prie kasmetinių

atostogų (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 str. 4 d.)

Už komandiruotėje dirbtą darbą poilsio arba švenčių 

dieną, viršvalandinį darbą:

☐ darbo poilsio ir švenčių dienomis laiką ar viršvalandinio

darbo laiką Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 str. 5 d.

nustatyta tvarka pridedant prie kasmetinių atostogų laiko

☐ apmokant už darbo poilsio ir švenčių dienomis laiką ar

viršvalandinio darbo laiką Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 144 str. 1–4 d. nustatyta tvarka ir pagrindais

☐ esu vadovaujantis darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

(mokėjimas už darbą reglamentuojamas Lietuvos Respublikos

darbo kodekso 144 str. 6 d.)

Mokėtino avanso suma Nurodykite mokėtino avanso sumą (ši suma turi apimti

mokėtinus dienpinigius ar jų dalį). Jeigu kolektyvinėje ar darbo

sutartyje ir (arba) valstybės ar savivaldybės institucijos ar

įstaigos vidaus teisės aktuose nenustatyta kitaip, avanso dydis

turi būti ne mažesnis kaip 50 procentų dydžio už komandiruotę

apskaičiuotų dienpinigių. 

Nurodytų išlaidų

apmokėjimo ypatumai

(Pildykite tuo atveju, jei tam

tikras su komandiruote

Nurodykite išlaidas, kurias apmoka ar kompensuoja
kviečiančioji organizacija, ir apmokėjimo būdus (ar
kviečiančioji organizacija kompensuos patirtas sąnaudas, ar
bus skirtas finansavimas).
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susijusias išlaidas apmoka

kviečiančioji organizacija.)

Apmokamos komandiruotės išlaidos

(Norėdami pažymėti, spragtelėkite pele ant pasirinkto langelio)

☐  Dienpinigiai

☐  Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

☐  Ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos

☐  Registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos

Transporto išlaidos:

☐ kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) visų rūšių transporto priemonėmis,

išskyrus lengvuosius automobilius taksi (kai komandiruotė užsienyje)

☐ užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis (kai komandiruotė

užsienyje)

☐ nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar

jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų (kai komandiruotė užsienyje)

☐ kelionės į komandiruotės vietą (vietas) ir grįžimo iš jos (jų) į nuolatinę darbo vietą visų

rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi (kai komandiruotė

Lietuvoje)

☐ komandiruotės vietovėje (vietovėse) visų rūšių transporto priemonėmis (kai komandiruotė

Lietuvoje)

Kelionės draudimo išlaidos:

☐ sveikatos draudimas

☐ draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

☐ kelionės bagažo draudimas

☐ civilinės atsakomybės draudimas

Jei vykstama automobiliu:

☐ mokėjimo už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių

savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos

☐ komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos

☐ automobilių saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės teritorijoje išlaidos

☐ vietinės rinkliavos išlaidos

Kitos su komandiruote susijusios būtinosios išlaidos:

☐ miesto (ekologinis) mokestis

☐ dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos

☐ registracijos į reisą mokestis

☐ registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo išlaidos

☐ valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos
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☐ būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos

☐ naudojimosi labai svarbių asmenų salėmis oro uostuose išlaidos ir kita

Pridedami dokumentai

(Norėdami pažymėti,

spragtelėkite pele ant pasirinkto

langelio.)

☐ Kvietimas

☐ Pasiūlymas

☐ Pranešimas

☐ Darbotvarkė

☐ Renginio programa

☐ Susirašinėjimo su renginio organizatoriumi dokumentai 

(įskaitant susirašinėjimą elektroniniu paštu)

☐ Kiti dokumentai

_______________________ ____________ __________________________

INFORMACIJA APIE KOMANDIRUOTĖS IŠLAIDAS (pildo atsakingas įstaigos darbuotojas)

Finansavimo šaltinis ☐ Valstybės biudžeto lėšos

☐ Mišrus finansavimas

☐ ES struktūrinės paramos lėšos

☐ Įstaigos lėšos, skirtos komandiruotėms

Mokėtini dienpinigiai Nurodykite dienpinigių normą ir valiutą.

Dienpinigiams Avansui

Programos kodas

Priemonės kodas

Valstybės funkcijos kodas

Finansavimo šaltinio kodas

Ekonominės klasifikacijos 

kodas

Projekto kodas (jei reikia)

Padalinio kodas (jei reikia)

_______________________ _____________ __________________________

_________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

6 priedas

(Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro sveikatos

priežiūros įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymos tipinė forma)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS

SITUACIJOMS VERTINIMO PAŽYMA

20__ m. __________ d. Nr. _____

1. Vertinimo data: ________________________________________________________ .

2. Vertinimo rūšis: ________________________________________________________.

3. Vertinimą atlikęs asmuo (-enys): __________________________________________ .

4. Vertintos įstaigos pavadinimas, kontaktinė informacija: ______________________ .

5. Dalyvavę vertintos įstaigos atstovas (-ai), kontaktinė informacija: ______________ .

6. Įstaigos teikiamos paslaugos: _____________________________________________.

7. Vertinimo rezultatai:____________________________________________________ .

8. Išvados: _______________________________________________________________ .

9. Rekomendacijos: _______________________________________________________ .

10. Priedas: ______________________________________________________________ .

_________________________                               _________                              _______________
(Pažymą surašiusio asmens pareigos)                             (parašas)                            (vardas ir pavardė )

_________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

7 priedas

(Planinio kompleksinio sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymų registravimo žurnalo tipinė

forma)

PLANINIO KOMPLEKSINIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS

VERTINIMO PAŽYMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil. Nr. Pažymos data Pažymos numeris Įvertintos įstaigos pavadinimas Pažymą pasirašęs asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

1.

2.

3.

4.

5.*

* PASTABA. Įrašoma tiek eilučių, kiek reikia

_________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos

procesų dokumentacijos

8 priedas

(Planinio dalinio sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymų registravimo žurnalo tipinė

forma)

PLANINIO DALINIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS VERTINIMO

PAŽYMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil. Nr. Pažymos data Pažymos numeris Įvertintos įstaigos pavadinimas Pažymą pasirašęs asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

1.

2.

3.

4.

5.*

* PASTABA. Įrašoma tiek eilučių, kiek reikia

_________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

9 priedas

(Rašto „Dėl įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymos pateikimo“

tipinė forma)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 282244, faks. (8 37) 282250, el. p. info@essc.sam.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191349831, PVM mokėtojo kodas LT 100004955514

___________________

(įstaigos pavadinimas)

20__- Nr.

DĖL ĮSTAIGOS PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS VERTINIMO

PAŽYMOS PATEIKIMO

Teikiame Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro 20__ m.

_______ d. atlikto ______________ (įstaigos pavadinimas) parengties ekstremaliosioms situacijoms

įvertinimo 20__ m. _______ d. pažymą Nr. _____.

Prašome ______________ (įstaigos pavadinimas) ekstremaliųjų situacijų valdymo planą

(toliau – ESVP) papildyti informacija, kurią Jūsų įstaiga pateikė papildomai, ir pašalinti kitus ESVP

vertinimo klausimyne pažymėtus trūkumus. 

Atnaujintą ______________ (įstaigos pavadinimas) ESVP prašome iki 20__ m. _______ d.

pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Maloniai prašome užpildyti pateiktą apklausą apie Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliktą Jūsų įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms

vertinimą: (apklausos nuoroda (nesukurta)).

PRIDEDAMA. Parengties ekstremaliosioms situacijoms įvertinimo 20__ m. _______ d.

pažymą Nr. _____, _____ lapų.

Direktorius 

Rengėjo vardas pavardė, tel. , el. p.

_________________________

mailto:info@essc.sam.lt
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

10 priedas

 (20_ metų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos 

ataskaitos formos pavyzdys)

20_ METŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS

SITUACIJOMS STEBĖSENOS ATASKAITA

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

direktoriaus 20_ m. vasario _ d. įsakymu Nr. _ „Dėl Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų

sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių įvertinimų 20_ metų

plano patvirtinimo“ ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms

situacijoms stebėsenos procesų dokumentacija per 20_ m. buvo įvertintos _ asmens sveikatos

priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ): _ kompleksinių įvertinimų ir _ dalinių įvertinimų. 

Rezultatai:

1 lentelėje pateikta informacija apie ASPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms planinius

kompleksinius įvertinimus už 20_ m. laikotarpį.

1 lentelė

ASPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos įvertinimai (N = ___)

Patikrintų įstaigų skaičius

Plano įvertinimo

balo vidurkis po

įstaigos patikrinimo

(proc.)

Plano įvertinimo balo, po įstaigos

patikrinimo, intervalai (įstaigų sk.)

100 – 81 % 80 – 61 % < 60 %

Bendras

Ligoninės

GMP įstaigos

2 lentelėje pateikta informacija apie ASPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms planinius

dalinius įvertinimus už 20_ m. laikotarpį.

2 lentelė

ASPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos įvertinimai (N = ___)

Patikrintų įstaigų skaičius

Plano įvertinimo

balo vidurkis po

įstaigos patikrinimo

(proc.)

Plano įvertinimo balo, po įstaigos

patikrinimo, intervalai (įstaigų sk.)

100 – 80 % 80 – 60 % < 60 %
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Bendras

Ligoninės

PSPC įstaigos

Išvados:____________________________________________________________________

Pasiūlymai dėl tolimesnių veiksmų / sprendinių kaip tobulinti / vystyti parengties ES

sistemą:_________________________________________________________________________

Įstaigų vertinimas apie SAM ESSC atliktą patikrą (apklausos apie SAM ESSC atliktų

įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimą rezultatai):________________________

Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

vedėjas (Vardas, Pavardė)

Rengėjo vardas pavardė, tel. , el. p.

_________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

11 priedas

(20_ metų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms

situacijoms ataskaitos formos pavyzdys)

20_ METŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ

PARENGTIES EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS ATASKAITA

Aprašomoji dalis:

Rezultatai:

Išvados:

Pasiūlymai dėl tolesnių veiksmų / sprendinių kaip tobulinti / vystyti parengties ES 

sistemą:

Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

vedėjas             (Vardas, Pavardė)

Rengėjo vardas pavardė, tel. , el. p.

________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

12 priedas

(Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu vertinimo

anketos tipinė forma)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PASIRENGIMO VEIKTI

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU VERTINIMO ANKETA*

Siekiant tobulinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) pasirengimą

skubiai ir koordinuotai reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, svarbu, kad sveikatos priežiūros

specialistų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimas jų metu būtų pakankamas.

Tinkamas pasirengimas ir reagavimas į ekstremaliąsias situacijas padeda efektyviai ir laiku

koordinuoti jų valdymą.

Anketa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu,

poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir jų

valdymą, ir skirta įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų specialistų žinių lygį kompetentingai reaguoti

į ekstremaliąsias situacijas. 

Apklausos duomenys bus vertinami bendrai, o ne siekiant įvertinti Jūsų įstaigą ar konkrečius

darbuotojus ar palyginti ją su kitomis įstaigomis, ir bus panaudoti tobulinant LNSS parengtį.

Atsakant į klausimus, pažymėkite Jums labiausiai tinkantį variantą  , kai kuriuose

klausimuose gali tekti pasirinkti keletą atsakymo variantų.

__________________________________

užpildymo data

Informacija apie asmenį, įstaigą. (Galite įrašyti tik įstaigos pavadinimą)

_______________________________________________________________________

                          (vardas, pavardė, pareigos, įstaigos pavadinimas)

1. Ar žinote, kas Jūsų įstaigoje yra atsakingas už pasirengimą ekstremaliosioms

situacijoms?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Negaliu atsakyti / Nežinau

 

2. Gal galite nurodyti asmens, Jūsų įstaigoje atsakingo už pasirengimą

ekstremaliosioms situacijoms, pareigas?

_______________________________________________________________________

(įrašyti)
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3. Ar Jūsų įstaiga turi Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą?

 1 Taip

 2 Ne, nes niekas nereikalauja

 3 Ne, nes toks planas įstaigai nereikalingas

 4 Ne, nes nėra asmens, galinčio parengti tokį planą

 5 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

4. Nurodykite kada ir kaip buvote supažindintas (-a) su Ekstremaliųjų situacijų

prevencijos priemonių planu?

______________________________________________________________________

(įrašyti)

5. Ar Jūsų įstaiga turi Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą?

 1 Taip

 2 Ne, nes niekas nereikalauja

 3 Ne, nes toks planas įstaigai nereikalingas

 4 Ne, nes nėra asmens, galinčio parengti tokį planą

 5 Ne, nes įstaiga vadovaujasi savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planų

 6 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

Jei į 5 klausimą atsakėte „NE“, pereikite prie 12 klausimo.

6. Ar esate informuotas(-a), kas Jūsų įstaigoje atsakingas už Ekstremaliųjų situacijų

valdymo plano rengimą, derinimą, tvirtinimą ir atnaujinimą?

 1 Taip, įstaigos vadovas

 2 Taip, įstaigos vadovo įgaliotas asmuo

 3 Ne

 4  Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

 7. Ar esate susipažinęs(-usi) su įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu?

 1 Taip, nes su planu susipažinę visi įstaigos darbuotojai

 2 Taip, nes vykdau plane numatytas funkcijas ekstremaliosios situacijos metu

 3 Ne, nes nedalyvauju ekstremaliosios situacijos valdyme

 4 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

8. Nurodykite kada ir kaip buvote susipažindintas (-a) su įstaigos Ekstremaliųjų

situacijų valdymo planu? 

______________________________________________________________________

(įrašyti)

9. Ar Jūsų įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas pagrįstas konkrečių galimų

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analize?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Negaliu atsakyti / Nežinau
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10. Ar dalyvavote rengiant / atnaujinant įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą

(teikėte pasiūlymus, pastabas ir pan.)?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Kita  ________________________________________________________________

(įrašyti)

11. Ar darbo vietoje turite ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopiją / veiksmų,

vykdomų ekstremaliosios situacijos metu, santrauką?

 1 Taip, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopiją

 2  Taip, veiksmų, vykdomų ekstremaliosios situacijos metu, santrauką

 3 Ne

 4 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

12. Ar žinote savo funkcijas, atsakomybes įstaigoje ekstremaliosios situacijos metu?

 1 Taip, ekstremaliosios situacijos metu vykdysiu funkcijas, kurių pobūdis nesiskiria nuo

kasdieninės veiklos

 2 Taip, ekstremaliosios situacijos metu vykdysiu funkcijas, kurių pobūdis skiriasi nuo

kasdieninės veiklos

 3 Ne

 4 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

13. Kaip vertinate savo pasirengimą pagal kompetenciją vykdyti įstaigos ekstremaliųjų

situacijų valdymo plane numatytas funkcijas ?

 1 Visiškai pasirengęs(-usi)

 2 Pakankamai pasirengęs(-usi)

 3 Nepakankamai pasirengęs(-usi)

 4 Nepasirengęs(-usi)

 5 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

14. Ar esate dalyvavęs(-usi) įstaigos organizuojamose pratybose, kur buvo išbandyti

gebėjimai vykdyti Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas funkcijas ir veiksmus?

 1 Taip, įstaigoje periodiškai organizuojamos pratybos, kuriose tenka veikti pagal šį planą

 2 Taip, įstaigoje buvo organizuotos pratybos, kuriose teko veikti pagal šį planą

 3 Taip, buvo dalyvauta kitų institucijų organizuotose pratybose, kurių metu teko

veikti pagal šį planą

 4 Ne, pratybos įstaigoje nėra organizuojamos

 5  Ne, pratybos įstaigoje organizuojamos, tačiau nesu įtraukiamas į jas dalyviu

 6 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

15. Nurodykite paskutinių įstaigos organizuotų pratybų, kur buvo išbandyti gebėjimai

vykdyti Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas funkcijas ir veiksmus, datą ir temą.

______________________________________________________________________

(įrašyti)
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16. Ar žinote, kas Jūsų įstaigoje yra atsakingas už kasmetinių civilinės saugos mokymų

organizavimą?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Negaliu atsakyti / Nežinau

17. Gal galite nurodyti asmens, atsakingo už kasmetinių civilinės saugos mokymų

organizavimą pareigas?

______________________________________________________________________

(įrašyti)

18. Ar esate dalyvavęs(-usi) institucijoje organizuotame ne mažiau kaip 2 val. trukmės

valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokyme?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

19. Nurodykite datą, kada dalyvauta ne mažiau kaip 2 val. trukmės valstybės tarnautojų

ir darbuotojų civilinės saugos mokymuose.

______________________________________________________________________

(įrašyti)

20. Ar dalyvavote Ugniagesių gelbėtojų mokyklos organizuojamuose civilinės saugos

mokymo kursuose? 

 1 Taip

 2 Ne

 3 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

21. Nurodykite datą, kada dalyvavote Ugniagesių gelbėtojų mokyklos organizuojamuose

civilinės saugos mokymo kursuose?

______________________________________________________________________

(įrašyti)

22. Ar Jūs per pastaruosius kelerius metus gavote informacijos, susijusios su

pasirengimu ekstremaliosioms situacijoms? 

 1 Taip, darbdavio organizuotuose civilinės saugos mokymuose

 2 Taip, mokymo įstaigoje organizuotuose mokymuose

 3 Taip, savarankiškai išnagrinėjęs(-usi) įvairią literatūrą

 4 Taip, dalyvaudamas(-a) kituose renginiuose

 5 Ne

23. Ar esate susipažinęs(-usi) kaip įstaigoje organizuojamas perspėjimas apie gresiantį

ar susidariusį įvykį, ekstremaliąją situaciją (įstaigos perspėjimo apie įvykį schema, keitimosi

informacija apie įvykį schema)? 

 1 Taip
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 2 Ne

 3 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

24. Ar Jūsų įstaigoje yra asmuo (asmenys), atsakingas(-i) už informacijos apie

ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus įvykius teikimą, priėmimą ir

perdavimą darbo ir poilsio laiku, kurie užtikrintų perduotos ir priimtos informacijos

registraciją?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Negaliu atsakyti / Nežinau

 4 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

25. Nurodykite asmens (asmenų), atsakingo už informacijos apie ekstremaliąsias

situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus įvykius teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir

poilsio laiku, kurie užtikrintų perduotos ir priimtos informacijos registraciją, pareigas?

______________________________________________________________________

(įrašyti)

26. Ar esate susipažinęs(-usi) su įstaigos informacijos teikimo nukentėjusiųjų

artimiesiems, žiniasklaidai ir kitoms visuomenės informavimo priemonėms tvarka (įgalioti

teikti informaciją asmenys, informacijos teikimo būdai, periodiškumas, kt.)?

 1 Taip

 2 Ne

 3 Kita ________________________________________________________________

(įrašyti)

*Buvusi sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketa.

Dėkojame, kad dalyvavote mūsų apklausoje

____________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

13 priedas

Sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimo jų

metu apklausos anketos vertinimo lentelė

Atsakymo

numeris

Balas Atsakymo numeris Balas

1.1. 1 13.2. 2

1.2. 0 13.3. 1

1.3. 0 13.4. 0

2.1. 0,5 13.5. 0

3.1. 1 14.1 2

3.2. 0 14.2. 1

3.3. 0 14.3. 1

3.4. 0 14.4. 1

3.5. 0 14.5. 1

4.1. 0,5 14.6. 0

5.1. 2 15.1. 0,5

5.2. 0 16.1. 1

5.3. 0 16.2. 0

5.4. 0 16.3. 0

5.5. 0 17.1. 0,5

5.6. 0 18.1. 1

6.1. 1 18.2. 0

6.2. 1 18.3. 0

6.3. 0 19.1. 0,5

6.4. 0 20.1. 1

7.1. 2 20.2. 0

7.2. 1 20.3. 0

7.3. 1 21.1. 0,5

7.4. 0 22.1. 1

8.1. 0,5 22.2. 1

9.1. 1 22.3. 1

9.2. 0 22.4. 1

9.3. 0 22.5. 0

10.1. 1 23.1. 1

10.2. 0 23.2. 0

10.3. 0 23.3. 0

11.1. 1 24.1. 1

11.2. 1 24.2. 0

11.3. 1 24.3. 0

11.4. 0 24.4. 0
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12.1. 2 25.1. 0,5

12.2. 1 26.1. 1

12.3. 1 26.2. 0

12.4. 0 26.3. 0

13.1. 3

Galutinis įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

GĮ = (BS / 28) * 100 proc.

GĮ – galutinis įvertinimas;

BS – balų suma;

37 – galimas surinkti balų skaičius.

_________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

14 priedas

(20_ metų sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu

įvertinimo ataskaitos formos pavyzdys)

20_ METŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PASIRENGIMO VEIKTI 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU ĮVERTINIMO ATASKAITA*

Siekiant tobulinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimą ekstremaliosioms

situacijoms ir įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos 2021–2023 m. strateginio veiklos plano,

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-

644 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos

plano patvirtinimo“, Visuomenės sveikatos stiprinimo programos 2 tikslo 2 uždavinį, sveikatos

priežiūros įstaigoms (toliau – SPĮ), įtrauktoms į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių

sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms

situacijoms planinių įvertinimų 20_ m. planą, buvo teikiama sveikatos priežiūros specialistų

pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu vertinimo anketa** (toliau – anketa). Anketas siūlyta

pildyti visiems SPĮ darbuotojams, kurių funkcijos susijusios su įstaigos pasirengimu veiklai

ekstremaliosiomis situacijomis: SPĮ vadovams, skyrių vedėjams, gydytojams, slaugos specialistams,

paramedikams bei kitam personalui.

20_ m. anketos buvo pateiktos (skaičius) SPĮ. Per 20_ m. SAM ESSC gavo ir įvertino

(skaičius) sveikatos priežiūros įstaigų specialistų užpildytų Anketų.

SPĮ sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu 20_ m.

įvertinimo vidurkis  – (skaičius) proc.

*Anksčiau buvusi sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio ataskaita.

**Anksčiau buvusi sveikatos priežiūros specialistų, pasirengusių kompetentingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas, žinių lygio vertinimo anketa.

Parengties planavimo ir prevencijos skyriaus

 vedėjas               (Vardas, Pavardė)

Rengėjo vardas pavardė, tel. , el. p.

________________________
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Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centro

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų parengties ekstremaliosioms 

situacijoms stebėsenos 

procesų dokumentacijos

15 priedas

Sveikatos priežiūros sistemos subjektuose kaupiamos asmeninės apsaugos priemonės ir kitos

veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti ekstremaliųjų situacijų,

sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių

išpuolių likvidavimui ir jų padarinių šalinimui

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) kaupiamos asmeninės apsaugos

priemonės (toliau – AAP) ir kitos priemonės, skirtos pasirengti ekstremaliosioms situacijoms,

sukeltoms biologinių veiksnių (pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos

ir (ar) pandemijos) bei teroristinių išpuolių, kurių metu naudojamos pavojingos biologinės

medžiagos

AAP ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti ekstremaliosioms

situacijoms, sukeltoms biologinių veiksnių (pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos

(epidemijos ir (ar) pandemijos) bei teroristinių išpuolių, kurių metu naudojamos pavojingos

biologinės medžiagos
Eil.

Nr.

Priemonės,

prietaisai

Pavojaus rizikos valdymo

priemonė

Sukauptas

priemonių

kiekis

Trūkstamas

priemonių

kiekis

Pastabos

1. Asmeninės 

apsaugos 

priemonės

Respiratoriai    

2. Apsauginiai akiniai, apsauginiai

veido skydeliai

   

3. Apsauginiai kombinezonai    

4. Apsauginiai chalatai    

5. Apsauginės kepuraitės    

6. Apsauginiai antbačiai (poros)    

7. Apsauginės prijuostės    

8. Medicinos 

priemonės 

(prietaisai)

Medicininės kaukės    

9. Medicininės pirštinės 

(vienkartinės apžiūrų, 

chirurginės pirštinės) (poros)

   

10. Bekontakčiai termometrai    

11. Dirbtinės plaučių ventiliacijos 

aparatai

   

12. Pulsoksimetrai    

13. Transportavimo kapsulė    

14. Biocidai Rankų antiseptikas (litrai)    

15. Paviršių dezinfekantas (litrai)    

2. ASPĮ kaupiamos AAP ir kitos priemonės, skirtos pasirengti branduolinėms ar

radiologinėms avarijoms bei teroristiniams išpuoliams, kurių metu naudojamos

radioaktyviosios medžiagos
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ASPĮ kaupiamos AAP ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti

ekstremaliosioms situacijoms, sukeltoms branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių

išpuolių, kurių metu naudojamos radioaktyviosios medžiagos*
Eil.

Nr.

Priemonės,

prietaisai

Pavojaus rizikos valdymo

priemonė

Sukauptas

priemonių

kiekis

Trūkstamas

priemonių

kiekis

Pastabos

1. Asmeninės 

apsaugos 

priemonės

Respiratoriai    

2. Apsauginiai akiniai    

3. Apsauginiai kostiumai    

4. Apsauginės pirštinės    

5. Galvos dangalai    

6. Neperšlampamieji batų dangalai    

7. Apsauginės prijuostės 

(dezaktyvavimui atlikti)

   

8. Matavimo 

prietaisai

Skaitmeniniai dozimetrai    

9. Individualieji dozimetrai    

10. Dozės galios matavimo 

prietaisai

   

11. Radioaktyviojo užterštumo 

nustatymo prietaisai

   

12. Priemonės, 

reikalingos 

patalpoms 

paruošti

Plastikinė plėvelė (grindims ir 

prietaisams uždengti)

   

14. Lipni juosta (AAP ir plastikinei 

plėvelei tvirtinti)

15. Juosta atskirtoms patalpoms 

žymėti

16. Dideli (60 / 100 l) plastikiniai 

maišai, radioaktyviosiomis 

medžiagomis užterštoms AAP, 

daiktams, drabužiams surinkti

17. Dideli (60 / 100 l) konteineriai 

radioaktyviosiomis 

medžiagomis užterštoms AAP, 

daiktams, drabužiams laikyti

18. Ne mažesnės nei 100 l talpos 

dezaktyvavimui naudotam 

vandeniui surinkti

19. Stabiliojo jodo preparatų 

rezervas

*AAP ir kitas priemones kaupia Skubiųjų apsaugomųjų veiksmų zonoje (iki 30 km nuo Baltarusijos atominės

elektrinės (toliau – Baltarusijos AE) esančios ASPĮ, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. sausio

18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“

(toliau – Valstybinis planas)106 punkte nurodytos ASPĮ bei visos Išplėstinio planavimo atstumu (toliau – IPA)

(iki 100 km nuo Baltarusijos AE) esančios ASPĮ, kurioms ASPĮ Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

numatytos funkcijos priimti galimai radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus pacientus ar atlikti kitas

funkcijas patalpose, kuriose bus priimami galimai radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti pacientai.

3. GMP kaupiamos AAP ir kitos priemonės, skirtos pasirengti branduolinėms ar

radiologinėms avarijoms bei teroristiniams išpuoliams, kurių metu naudojamos

radioaktyviosios medžiagos
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GMP kaupiamos AAP ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti

ekstremaliosioms situacijoms, sukeltoms branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių

išpuolių, kurių metu naudojamos radioaktyviosios medžiagos**
Eil.

Nr.

Priemonės,

prietaisai

Pavojaus rizikos valdymo

priemonė

Sukauptas

priemonių

kiekis

Trūkstamas

priemonių

kiekis

Pastabos

1. Asmeninės 

apsaugos 

priemonės

Respiratoriai    

2. Apsauginiai akiniai    

3. Apsauginiai kostiumai    

4. Apsauginės pirštinės    

5. Galvos dangalai    

6. Neperšlampamieji batų dangalai    

7. Matavimo 

prietaisai

Skaitmeniniai dozimetrai    

8. Individualieji dozimetrai    

9. Priemonės, 

reikalingos 

GMP 

transportui 

paruošti

Plastikinė plėvelė (paviršiams ir

prietaisams uždengti)

   

10. Lipni juosta (AAP ir plastikinei 

plėvelei tvirtinti)

11. Paklodės

12. Antklodės

13. Dideli (60 / 100 l) plastikiniai 

maišai

14. Stabiliojo jodo preparatų 

rezervas

** AP ir kitas priemones kaupia Valstybinio plano 106 punkte nurodytas ASPĮ aptarnaujančios GMP brigados,

visos IPA esančios GMP (16 Greitosios medicinos pagalbos stočių, 62 brigados) bei Kauno (16 brigadų) ir

Panevėžio (6 brigados) miestų GMP, kurios avarijos atveju bus siunčiamos į paveiktą zoną. Papildomai Kauno

ir Panevėžio GMP rekomenduojama sukaupti stabiliojo jodo preparatų (4 kalio jodido tabletes po 65 mg

kiekvienam darbuotojui).

4. ASPĮ kaupiamų AAP ir kitų priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliosioms situacijoms,

sukeltoms cheminių veiksnių bei teroristiniams išpuoliams, kurių metu naudojamos pavojingos

cheminės medžiagos

ASPĮ kaupiamos AAP ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti

ekstremaliosioms situacijoms, cheminių veiksnių bei teroristiniams išpuoliams, kurių metu

naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ***
Eil.

Nr.

Priemonės,

prietaisai

Pavojaus rizikos valdymo

priemonė

Sukauptas

priemonių

kiekis

Trūkstama

s

priemonių

kiekis

Pastabos

1. Asmeninės 

apsaugos 

priemonės

Respiratoriai    

2. Apsauginiai akiniai (akiniai su 

šoniniais skydeliais ir kt.)

   

3. Chirurginė pižama ir (arba) 

chalatas (surišamas nugaroje) 

su raiščiais, apjuosiančiais 

kaklą ir liemenį, ir elastiniais 

rankogaliais, skirtas dėvėti po 

išoriniu apsaugos priemonių 

sluoksniu

   

4. Apsauginės pirštinės    
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5. Galvos dangalai    

6. Plastikinė prijuostė, dengianti 

batų aulus, su raiščiais, 

apjuosiančiais sprandą ir 

liemenį

7. kombinezonai arba kostiumai, 

dengiantys galvą, kūną ir batus

8. Neperšlampamieji batų 

dangalai

   

9. Priemonės 

panaudotoms

vienkartinėm

s AAP 

supakuoti ir 

šalinti

Dideli (60 / 100 l) plastikiniai 

maišai

***AAP bei kitas priemones kaupia sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakyme Nr. V-824 

„Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytos 

ASPĮ, priklausiančios LNSS Traumų centrų tinklui (pirmo lygio traumų centrai – VšĮ Kauno klinikinė 

ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ 

Telšių ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė; antro lygio traumų centrai – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė 

Santaros klinikos, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė

Panevėžio ligoninė; trečio lygio traumų centrai – VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lietuvos

sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė), teikiančios 

sveikatos priežiūros paslaugas sunkių traumų atvejais.

5. GMP kaupiamų AAP ir kitų priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliosioms situacijoms,

sukeltoms cheminių veiksnių, bei teroristiniams išpuoliams, kurių metu naudojamos

pavojingos cheminės medžiagos

GMP kaupiamos AAP ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti

ekstremaliosioms situacijoms, cheminių veiksnių bei teroristiniams išpuoliams, kurių metu

naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ***
Eil.

Nr.

Priemonės,

prietaisai

Pavojaus rizikos valdymo

priemonė

Sukauptas

priemonių

kiekis

Trūkstamas

priemonių

kiekis

Pastabos

1. Asmeninės 

apsaugos 

priemonės

Respiratoriai    

2. Apsauginiai akiniai (akiniai su 

šoniniais skydeliais ir kt.)

   

3. Daugkartinio naudojimo viso 

veido panoraminė kaukė su 

kombinuotu (universaliu) 

filtru, apsaugančiu nuo 

daugelio cheminių medžiagų 

(jų dujų, garų, kietųjų dalelių)

4. Apsauginiai daugkartinio arba 

vienkartinio naudojimo 

kombinezonai arba kostiumai

   

5. Apsauginės daugkartinio arba 

vienkartinio naudojimo 

pirštinės

   

6. Galvos dangalai    
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7. Neperšlampamieji batų 

dangalai

   

8. Apsauginiai guminiai batai

9. Priemonės 

panaudotoms 

vienkartinėms

AAP 

supakuoti ir 

šalinti

Dideli (60 / 100 l) plastikiniai 

maišai

6. SPĮ kaupiamų AAP ir kitų priemonių, skirtų pasirengti veiklos vykdymo užtikrinimui

ekstremaliųjų situacijų metu 

AAP ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos pasirengti ekstremaliosioms

situacijoms
Eil.

Nr.

Priemonės,

prietaisai

Pavojaus rizikos valdymo

priemonė

Sukauptas

priemonių

kiekis

Trūkstamas

priemonių

kiekis

Pastabos

1. Asmeninės 

apsaugos 

priemonės

Filtruojamieji antveidžiai 

(respiratoriai (FFP2/FFP3))

   

2. Puskaukės    

3. Filtruojamosios pramoninės ir 

civilinės dujokaukės

4. Kostiumai    

5. Apsiaustai

6. Kombinezonai

7. Liemenės

8. Guminė avalynė

9. Apsauginiai batai

10. Pirštinės

11. Apsauginiai šalmai

12. Galvos apsauginiai gobtuvai

13. Apsauginiai akiniai, apsauginiai

veido skydeliai

14. Apsauginiai ir specialūs 

drabužiai

   

15. Medicinos 

priemonės 

(prietaisai)

Vienkartinės medicininės 

kaukės

   

16. Vienkartinės apžiūrų, 

chirurginės pirštinės

   

17. Bekontakčiai termometrai    

18. Biocidai Rankų antiseptikas (litrai)    

19. Paviršių dezinfekantas (litrai)    

20. Vaistiniai 

preparatai

Stabiliojo jodo preparatai

21. Veiklos 

vykdymui 

užtikrinti 

būtinos 

priemonės

Generatorius

22. Prožektorius

23. Elektrinis šildytuvas

24. Ryšio priemonės

25. Kuras

26. Geriamasis vanduo 

(buteliukuose)

27. Maisto daviniai
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28. Užklotai

29. Durų ir (ar) langų sandarinimo 

priemonės

30. Dozimetriniai matuokliai

31. Dozės galios matuokliai

**** AAP bei kitos veiklos vykdymui būtinos priemonės kaupiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo,

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo patvirtinimo“.

____________________
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