
TOBULINIMOSI PROGRAMOS APRAŠAS 

 

SVEIKATINIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR ADMINISTRAVIMO 

NAUJOVĖS 

           
              2021 m. kovo 26, 27 d., balandžio 2 d. 

 

Modulio tikslas – supažindinti su pagrindinėmis valdymo ir administravimo inovacijomis 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 kompetencijų vertinimui bei asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklos 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. 

Pagrindinės temos   

1) Stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros organizavimo scenarijai Covid-19 pandemijos 

metu  

2) Akistata su Covid-19: iššūkiai, patirtys ir perspektyvos sveikatos sektoriui 

3) E. sveikata ir jos samprata 

4) Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS)  

5) Žmogiškųjų išteklių valdymas 

Tikslinė klausytojų grupė – asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros vadybininkai. 

Lektoriai – doc. dr. Kęstutis Štaras, lekt. D. Grikšienė. 

Kursų vieta: NUOTOLINIAI MOKYMAI.  

Kursų data: 2021.03.26, 2021.03.27, 2021.04.02. 

Kursų trukmė: 24 val. 

 
 

Sveikatinimo veiklos 

organizavimo ir 

administravimo 

naujovės  

2021 m. kovo 26 diena (penktadienis) 
 1 diena 

Modulio pavadinimas: Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės 

Dienos tema:  1) E. sveikata ir jos samprata.  

2) Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizabimo galimybės taikant 

E.seikatos sprendimus Covid – 19 pandemijos metu 

Lektoriai: doc. dr. K. Štaras; lekt. D. Grikšienė 

Dienos tikslai: Supažindinti su visuomenės, asmens sveikatos ir socialinių paslaugų pokyčių valdymo 

galimybėmis taikant e.sveikatos sprendimų novatoriškus principus Covid – 19 pandemijos metu. 

Sesijos laikas: Sesijos 

nr.: 

Sesijos 

rūšis: 

Sesijos tema:  

Asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūra ir e. sveikata 

Lektorius: 

9:00 – 9:30 0  Registracija/PRISJUNGIMAS  

9: 30 – 10:00 7 Paskaita Sveikatos priežiūros valdymo ir 

organzavimo naujovės, taikant IT 

sprendimus organizacijose 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 



11:00 – 11:30 8 Praktinis 

užsiėmimas 

Asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros valdymo naujovės taikant 

e. sprendimus ASPĮ ir organizavimo 

principai Covid-19 pandemijos metu 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

11:30 – 12:00   PIETŲ PERTRAUKA  

12:00 – 13:00 9 Paskaita 

 

Inovacijos asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

13:00 – 14:00 10 Diskusija Integruotos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos, jų teikimo 

organizavimas ir praktinis 

pritaikymas 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

14:00 – 14:30   PERTRAUKA  

14:30 – 15:30 11 Paskaita Inovatyvaus pokyčių valdymo 

siekiamybė/galimybė asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

15:30 – 16:30 12 Praktinis 

užsiėmimas 

E. ligos istorija, e. receptas. E. formų 

diegimo privalumai ir trūkumai  

 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

 

Sveikatinimo veiklos 

organizavimo ir 

administravimo 

naujovės  

2021 m. kovo 27 diena (šeštadienis)  
2 diena 

Modulio pavadinimas: Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės 

Dienos tema:  Covid–19: iššūkiai, patirtys ir perspektyvos sveikatos sektoriui 

Lektoriai: doc. dr. K. Štaras; lekt. D. Grikšienė 

Dienos tikslai: Supažindinti su inovatyviais sprendimais taikomais sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavime ir valdyme Covid – 19 pandemijos metu. 

Sesijos laikas: Sesijos 

nr.: 

Sesijos 

rūšis: 

Sesijos tema: Inovacijos sveikatos 

priežiūros organizavime ir valdyme 

Lektorius: 

9:00 – 9:30 0  Registracija/PRISIJUNGIMAS  

9:30 – 10:30 1 Paskaita 

 

Akistata su Covid–19: iššūkiai, 

patirtys ir perspektyvos sveikatos 

sektoriui 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

10:30 – 11:30 2 Praktinis 

užsiėmimas 

Pagrindiniai sveikatos priežiūros 

sistemos atsako į Covid-19 apkrovą 

komponentai 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

11:30 – 12:00   PIETŲ PERTRAUKA  

12:00 – 13:00 3 Paskaita 

 

ASPĮ veiklos ribojimo lygiai 

atsižvelgiant į Covid-19 paplitimą 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

13:00 – 14:00 4 Diskusija ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo scenarijai atsižvelgiant į 

Covid-19 paplitimą 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

14:00 – 14:30   PERTRAUKA  

14:30 – 15:30 5 Paskaita  Covid-19. Testavimas, vakcinavimo 

apimčių valdymo infrastruktūra, 

procesas, logistika, stebėsena ir 

vertinimas 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

15:30 – 16:30 6 Praktinis 

užsiėmimas 

Covid-19. Testavimas, vakcinavimo 

apimčių valdymo infrastruktūra, 

procesas, logistika, stebėsena ir 

vertinimas 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

 



 

Sveikatinimo veiklos 

organizavimo ir 

administravimo naujovės 

2021 m. balandžio 2 diena (penktadienis)  
3 diena 

Modulio pavadinimas: Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės 

Dienos tema:  1) Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

sistema (ESPBI IS).  

2) Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

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. Pristatyti 

personalo kompetencijų vertinimo sveikatos priežiūros sistemoje taikymo praktiką bei galimybes. 

Sesijos laikas: Sesijos 

nr.: 

Sesijos rūšis: Sesijos tema:  

 

Lektorius: 

9:00 – 9:30 0  Registracija/PRISIJUNGIMAS  

9:30 – 10:00 13 Paskaita 

 

Elektroninė sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros 

sistema (ESPBI IS) 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

10:00 – 11:30 14 Praktinis 

užsiėmimas 

Medicininių vaizdų 

skaitmeninimas ir jų 

archyvavimas. Telemedicina. 

Išankstinės pacientų registracijos 

informacinė sistema (IPR) 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

11:30 – 12:00   PIETŲ PERTRAUKA  

12:00 – 13:00 15 Paskaita 

 

Moderni personalo valdymo 

sistema sveikatos priežiūros 

įstaigoje 

 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

13:00 – 14:00 16  

Diskusija  

Darbuotojų veiklos ir 

kompetencijų vertinimo modelis 

 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

14:00 – 14:30   PERTRAUKA  

14:30 – 15:30 17 Paskaita/atvejo 

nagrinėjimas 

Personalo valdymo modelio 

pristatymas 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

15:30 – 16:30 18 Praktinis 

užsiėmimas 

Darbuotojų veiklos ir 

kompetencijų modelio taikymas 

praktikoje 

doc. dr. K. Štaras 

lekt. D. Grikšienė 

 

 


