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Dabartinė padėtis (1) 

 Galioja 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); 

 Šio dokumento statusas Lietuvos Respublikos 

Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje: 

 Įsigalioja nuo 2003 03 22 
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Dabartinė padėtis (2) 

 

 Rengiamas naujų rekomendacijų projektas. 

 Koks jis bus? 
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Reikalavimai rekomendacijoms 

  

 Atitiktis pasikeitusiems civilinės saugos 
sistemos teisės aktams; 

 Diferencijavimas pagal asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų pobūdį; 

 Standartizavimas ir patogumas naudoti; 

 Sąsaja  su tarptautiniu pasirengimo ir pagalbos 
teikimo standartu MIMMS (Major Incident 
Medical Management and Support). 
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Atitiktis CS teisės aktams: 

  

 Bus užtikrinta atsižvelgus į šiuos teisės aktus, 
įskaitant 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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Diferencijavimas 

(suskirstymas į dalis): 

 

 GMP paslaugas teikiančioms įstaigoms ir 
įmonėms; 

 „Bendrojo pobūdžio“ ligoninėms; 

 Specializuotoms ligoninėms, palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninėms, medicininės 
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoms. 
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Standartizavimas (unifikavimas): 

 

 Bus patvirtinti planų šablonai (pasiteisino 
visuomenės sveikatos centrų apskrityse ESVP 
rengimo rekomendacijų atveju); 

 Įstaigoms bus patogiau planus rengti, o 
tikrintojams – juos tikrinti. 
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Sąsaja su MIMMS: 
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Trumpai apie MIMMS (1) 
 Struktūrinis požiūris: 

 Vadovavimas; 

 Saugumas; 

 Komunikacija; 

 Vertinimas; 

 Rūšiavimas; 

 Gydymas; 

 Transportavimas. 
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Trumpai apie MIMMS (2) 
 Hierarchija skirstoma į grupes: 

 Klinikinė; 

 Slaugos; 

 Valdymo; 

 Valdymo koordinavimo. 
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Trumpai apie MIMMS (3) 
 Hierarchija ir jos glaudinimas: 

 Skirta svarbių funkcijų vykdymui 
užtikrinti, pvz.:  

 Sunkiai sužeistų pacientų gydymas; 

 Nesunkiai sužeistų pacientų gydymas; 

 Intensyvioji terapija; 

 Laboratorijų veikla; 

 Ryšiai su visuomene; 

 Valdymo koordinavimas. 14 



Trumpai apie MIMMS (4) 
 Veiksmų kortelės: 

 Trumpa ir aiški veiksmų santrauka asmenims, 
kurie ekstremaliosios situacijos atveju vykdo 
svarbiausias funkcijas; 

 Reikalingos todėl, kad kilus ekstremaliajai 
situacijai gali nebūti laiko skaityti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą; 

 Sudaromos ne konkrečiam asmeniui, o 
funkcijai (pvz., už rūšiavimą atsakingas 
darbuotojas, vyriausiasis chirurgas, klinikinio 
darrbo koordinatorius). 
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Ačiū už dėmesį! 
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