TOBULINIMOSI PROGRAMOS APRAŠAS

SVEIKATINIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR
ADMINISTRAVIMO NAUJOVĖS
2019 m. spalio 16-18 d.
Modulio tikslas – supažindinti su pagrindinėmis sveikatos priežiūros valdymo ir administravimo
inovacijomis pirminėje, antrinėje ir tretinėje, ambulatorinėje bei stacionarinėje sveikatos priežiūroje, taip pat
su darbuotojų veiklos ir kompetencijų vertinimo modelio taikymu praktikoje.
Įgytos kompetencijos ir gebėjimai – kursus baigusieji asmenys gebės panaudoti teorines žinias ir praktinius
įgūdžius viešojo administravimo, e. sveikatos valdymo modernizavimui bei e. sveikatos paslaugų bei kokybės
gerinimo įgyvendinimui bei paslaugų efektyvumui, personalo vertinimui bei asmens sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos ir kompetencijų modernizavimui. Kursuose įgysite žinių apie pirminės sveikatos priežiūros
valdymo naujoves ir jos organizavimo principus, e. sveikatos teisinę aplinką, įskaitant pagrindinius teisinio
reglamentavimo aspektus, elektroninių paslaugų ir elektroninių viešųjų paslaugų sampratas bei šiuolaikinę
personalo valdymo sistemą.
Tikslinė klausytojų grupė – asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros vadybininkai.
Lektoriai – prof. dr. Danguolė Jankauskienė, doc. dr. Kęstutis Štaras, lekt. Daiva Grikšienė.
Kursų vieta: Mykolo Romerio universiteto Laboratorijų korpusas, Didlaukio g. 55, 102 ir 101 aud., Vilnius
Kursų data: 2019 m. spalio 16 d.; 2019 m. spalio 17 d.; 2018 m. spalio 18 d.
Kursų trukmė: 24 val.
Sveikatinimo veiklos
2019 m. spalio 16 diena (trečiadienis)
organizavimo ir
MRU LAB 102 aud.
administravimo
1 diena
naujovės
Modulio pavadinimas: Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės
Dienos tema: Naujovės sveikatos priežiūros organizavime ir vadyboje
Lektoriai: prof. dr. D. Jankauskienė;
Dienos tikslai: supažindinti su inovacijomis sveikatos priežiūros organizavime ir valdyme,
transformacijomis sveikatos sistemose ir organizacijų veikloje, vertinant globalizacijos ir integracijos
procesus, laisvą žmonių ir paslaugų, tame tarpe sveikatos priežiūros, judėjimą bei faktorius, skatinančius
inicijuoti pokyčius nacionalinėse sveikatos apsaugos sistemose ir jų organizacijose.
Sesijos tema: Inovacijos
Sesijos laikas:
Sesijos
Sesijos
Lektorius:
sveikatos priežiūros
nr.:
rūšis:
organizavime ir valdyme
0
9:00 – 9:30
Registracija
9:30 – 10:30
1
Paskaita
Inovacijos ir transformacijos
prof. dr. D. Jankauskienė
sveikatos priežiūros
organizavime ir valdyme
10:30 – 11:30
2
Praktinis Gerosios praktikos pavyzdžiai prof. dr. D. Jankauskienė
užsiėmimas sveikatos priežiūros
organizavime ir valdyme
11:30 – 12:30
PIETŲ PERTRAUKA
12:30 – 13:30
3
Paskaita
Nūdienos sveikatos priežiūros
prof. dr. D. Jankauskienė
įstaigas įtakojantys faktoriai
13:30 – 14:30
4
Diskusija Kokybės ir efektyvumo
prof. dr. D. Jankauskienė
monitoravimo problemos
sveikatos priežiūros įstaigose

14:30 – 15:00
15:00 – 16:00

5

16:00 – 17:00

6

KAVOS PERTRAUKA
Organizacijos kultūra sveikatos prof. dr. D. Jankauskienė
priežiūros įstaigose
Praktinis Viešųjų ryšių valdymas
prof. dr. D. Jankauskienė
užsiėmimas sveikatos priežiūros įstaigose
Paskaita

Sveikatinimo veiklos
2019 m. spalio 17 diena (ketvirtadienis)
organizavimo ir
MRU LAB 102 aud.
administravimo
2 diena
naujovės
Modulio pavadinimas: Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės
Dienos tema: 1) Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros sistema
(ESPBI IS).
2) Asmens sveikatos priežiūra ir jos organizavimo principai pritaikant e.
sprendimus.
Lektoriai: doc. dr. K. Štaras; lekt. D. Grikšienė
Dienos tikslai: supažindinti su elektroninių paslaugų samprata, e. sveikatos veikimo principais,
elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra.
Sesijos laikas:
Sesijos
Sesijos
Sesijos tema:
Lektorius:
Asmens
ir
visuomenės
sveikatos
nr.:
rūšis:
priežiūra ir e. sveikata
0
9:00 – 9:30
Registracija
9:30 – 10:30
7
Paskaita Elektroninė sveikatos paslaugų ir
doc. dr. K. Štaras
bendradarbiavimo infrastruktūros
lekt. D. Grikšienė
sistema (ESPBI IS). ES šalių
praktika
10:30 – 11:30
8
Praktinis Asmens ir visuomenės sveikatos
doc. dr. K. Štaras
užsiėmimas priežiūros valdymo naujovės taikant lekt. D. Grikšienė
e. sprendimus ASPĮ ir jos
organizavimo principai
11:30 – 12:30
PIETŲ PERTRAUKA
12:30 – 13:30
9
Paskaita Integruotos asmens sveikatos
doc. dr. K. Štaras
priežiūros paslaugos, jų teikimo
lekt. D. Grikšienė
organizavimas ir praktinis
pritaikymas
13:30 – 14:30
10
Diskusija ES finansinė parama 2015 – 2020 m. doc. dr. K. Štaras
e. sveikatos projektams
lekt. D. Grikšienė
14:30 – 15:00
KAVOS PERTRAUKA
15:00 – 16:00
11
Paskaita E. sveikatos istorija (ESI), e.
doc. dr. K. Štaras
receptas. E. formų diegimo
lekt. D. Grikšienė
privalumai ir trūkumai
16:00 – 17:00
12
Praktinis E. sveikatos istorija (ESI), e.
doc. dr. K. Štaras
užsiėmimas receptas. E. formų diegimo
lekt. D. Grikšienė
privalumai ir trūkumai

Sveikatinimo veiklos
2019 m. spalio 18 diena (penktadienis)
organizavimo ir
MRU LAB 101 aud.
administravimo
3 diena
naujovės
Modulio pavadinimas: Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės
Dienos tema: 1) Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (IPR) ir jos taikymas
praktikoje.

2) Žmogiškųjų išteklių valdymas.
Lektoriai: doc. dr. K. Štaras; lekt. D. Grikšienė
Dienos tikslai: supažindinti su išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (IPR), jos taikymu
praktijoje ir plėtra. Pristatyti personalo kompetencijų vertinimo sveikatos priežiūros sistemoje taikymo
praktiką bei galimybes.
Sesijos laikas:
Sesijos Sesijos rūšis:
Sesijos tema:
Lektorius:
nr.:
0
9:00 – 9:30
Registracija
9:30 – 10:30
13
Paskaita
Išankstinės pacientų registracijos doc. dr. K. Štaras
informacinė sistema (IPR)
lekt. D. Grikšienė
10:30 – 11:30
14
Praktinis
Išankstinės pacientų registracijos doc. dr. K. Štaras
užsiėmimas
(IPR) taikymas praktikoje
lekt. D. Grikšienė
11:30 – 12:30
PIETŲ PERTRAUKA
12:30 – 13:30
15
Paskaita
Moderni personalo valdymo
doc. dr. K. Štaras
sistema sveikatos priežiūros
lekt. D. Grikšienė
įstaigoje
13:30 – 14:30

Darbuotojų veiklos ir
kompetencijų vertinimo modelis

doc. dr. K. Štaras
lekt. D. Grikšienė

KAVOS PERTRAUKA
Paskaita/atvejo Personalo valdymo modelio
nagrinėjimas pristatymas
Praktinis
Darbuotojų veiklos ir
užsiėmimas
kompetencijų modelio taikymas
praktikoje

doc. dr. K. Štaras
lekt. D. Grikšienė
doc. dr. K. Štaras
lekt. D. Grikšienė

16
Diskusija

14:30 – 15:00
15:00 – 16:00

17

16:00 – 17:00

18

