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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 

planavimo būklė 
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Pranešimo turinys 

 

 Planavimo teisinis pagrindas; 

 ESVP teikimas Ekstremalių sveikatai situacijų 

centrui; 

 ESVP kokybė. 

2 



Planavimo teisinis pagrindas (1) 

 Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-

7207) 28 straipsnio 11 dalis: 

11. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 

turi būti pasirengusios organizuoti savo veiklą susidarius 

ekstremaliajai situacijai pagal įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planą, parengtą pagal sveikatos 

apsaugos ministro patvirtintas rekomendacijas ir 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimo metodines rekomendacijas. 
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Planavimo teisinis pagrindas (2) 

 SAM: Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo 

veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis plano 

rengimo metodines rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 

d. įsakymu Nr. V-157 (Žin., 2003, Nr. 28-1150); 

 

 PAGD: Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano rengimo metodines 

rekomendacijas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 

2011, Nr. 24-1200). 
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Planų teikimas ESSC (1) 

 Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų 

pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų 

atvejais teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 

2011, Nr. 162-7698); 

 Teisės aktas įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d. 

 Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus pateikė 

dar ne visos įstaigos. 
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Planų teikimas ESSC (2) 

6. ESVP teikia šios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai 

priklausančios Įstaigos: 

6.1. greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas 

teikiančios įstaigos ir įmonės: (GMP stotys, PSPC, kitos); 

6.2. savivaldybių ligoninės; 

6.3. savivaldybių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės; 

6.4. savivaldybių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo įstaigos; 

6.5. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios ligoninės, 

specializuotos ligoninės bei medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo įstaigos; 

6.6. visuomenės sveikatos centrai apskrityse. 
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Planų teikimas ESSC (3) 

 Ekstremalių sveikatai situacijų centro 

vykdomos valstybinės asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai 

krizių ir ekstremalių situacijų atvejais 

priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas ESSC 

direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 05-2 

(www.essc.sam.lt  Veikla  Valstybinė 

priežiūra ir kontrolė): Šis tvarkos aprašas nustato 

sveikatos priežiūros įstaigų priskyrimo rizikos būti 

nepasirengusioms veiklai ekstremaliųjų situacijų 

rizikos grupei kriterijus  
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Planų teikimas ESSC (4) 

13.1. ESSC nepateiktas Įstaigos ESVP; 

13.2. Įstaigos ESVP atitikimas ESVP rengimo 

rekomendacijoms mažesnis kaip 60 procentų; 

13.3. Įstaiga nevykdo teisės aktų, reglamentuojančių 

pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, reikalavimų; 

13.4. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų apie galimą 

Įstaigos veiklą, kuri gali prieštarauti pasirengimą veiklai ir 

veiklos ekstremaliųjų situacijų atvejais reglamentuojantiems 

teisės aktams ar neatitikti šių teisės aktų reikalavimų. 
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Planų teikimas ESSC (5) 

16. Sudarant metinį patikrinimų planą prioritetas 

teikiamas šioms Įstaigoms: 

16.1. priskirtoms rizikos grupei; 

16.2. Įstaigoms, kurių aptarnaujamoje teritorijoje numatyti 

masiniai renginiai; 

16.3. toms, kurios per paskutiniuosius trejus metus nebuvo 

patikrintos; 

16.4. toms, kurios pačios paprašė atlikti patikrinimą. 

Maloniai prašome pateikti planus! 
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Planų kokybė (1) 
 Atlikta 40 ASPĮ, kurių patikrinimus ESSC atliko 2011 

– 2013 m., (iš jų 20 ligoninių ir 20 GMP paslaugas 
teikiančių įstaigų) ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planų analizė; 

 Analizė atlikta naudojant planų vertinimo 
klausimynus, patvirtintus ESSC direktoriaus įsakymu; 

 Pagal pobūdį klausimyno klausimai buvo sąlyginai 
suskirstyti į susijusius su paslaugos teikimo 
ekstremaliųjų situacijų atvejais užtikrinimu ir 
susijusius su civilinės saugos funkcija; 

 Pagal klaidų planuose svarbą klaidos buvo sąlyginai 
suskirstytos į esmines klaidas (kurios bus šiame 
pranešime išanalizuotos) ir formalius neatitikimus. 
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Planų kokybė (2) 
 Planų atitikties jų rengimo rekomendacijoms 

vidurkiai 

 Blogiausias rodiklis iki patikrinimo 37,80%, geriausias 
– 97,50%. 
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Įstaigos % iki 

patikrinimo 

% atlikus 

patikrinimą 

Atitikties 

skirtumas (%) 

Iš viso 62,52 77,94 15,42 

Ligoninės 61,32 72,12 10,80 

GMP 63,72 83,76 20,04 



Esminių klaidų analizė (1) 
 Su civiline sauga susiję klausimai 

 Su paslaugų teikimu susiję klausimai 

 Pateikiamas teisingų atsakymų procentas 
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Įstaigos Blogiausias 

rodiklis 

Vidurkis Geriausias 

rodiklis 

Ligoninės 10,00 56,15 100,00 

GMP 20,00 60,00 95,04 

Ligoninės 15,00 38,85 75,00 

GMP 10,00 27,50 40,00 



Esminių klaidų analizė (2) 
 Išvados: 

 Su civiline sauga susiję klausimai planuose 
išdėstomi ženkliai geriau, nei sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo ekstremaliųjų 
situacijų klausimai 

 Manytina, jog medikai rengiant ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus pasitelkiami 
nepakankamai. 
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Ačiū už dėmesį! 
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