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Jauniesiems gydytojams svarbu dirbti sistemoje, kuri nuolat tobulėja ir 
siekia kaip įmanoma geriau pasirūpinti gyventojų poreikiais

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) mano, jog efektyvus sveikatos priežiūros paslaugų rodiklių matavimas yra būtina sąlyga nuolat tobulėjančiai sveikatos 
sistemai. Mes aptarėme, kokius papildomus įstaigų rodiklius norėtume matyti, kaip galėtume efektyviau panaudoti šiuo metu renkamą informaciją 
bei ką siūlytume įgyvendinti pirmiausia. Rengdami šį dokumentą rėmėmės savo klinikine patirtimi, sveikatos vadybos žiniomis ir užsienyje dirbančių 
kolegų įžvalgomis.

Kodėl jauniesiems gydytojams svarbu efektyviai matuoti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą?

Norime žinoti, kaip galime pagerinti savo 
teikiamų paslaugų kokybę

Norime dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, 
kurios geba pasiekti geriausius rezultatus

Tai, už ką esame vertinami, nebūtinai atitinka 
mūsų pacientų poreikius

Norime, kad pacientai ir darbuotojai būtų 
prioritetas matuojant įstaigų veiklą

Efektyvus rodiklių vertinimas gali paskatinti 
reikalingus sveikatos politikos sprendimus

Šiandien daug pastangų skiriame duomenų 
rinkimui, tad norėtume išnaudoti jų vertę

Savo darbe kartais esame skatinami pasiekti 
rezultatus, reikalingus įstaigų ir (ar) skyrių 
finansinės padėties bei statuso išlaikymui. Tai 
gali būti siekis hospitalizuoti norint užtikrinti 
pakankamą lovų užimtumą, nepagrįstai ilga 
stacionarizavimo trukmė ar netikslus 
diagnozių dokumentavimas dėl esamų įkainių 
paskatų. Šie sprendimai ne visada atliepia tai, 
kas yra geriausia mūsų pacientams.

Mūsų tikslas yra suteikti kokybiškiausią 
sveikatos priežiūros paslaugą, tačiau mes 
turime nedaug informacijos, kuri leistų mums 
identifikuoti galimybes savo darbą atlikti 
geriau. Norėtume matyti, kurioje paciento 
„kelionės“ dalyje turime daryti pokytį, kur 
turėtume koncentruotis tobulėdami kaip 
specialistai, bei iš ko galėtume pasimokyti 
gerosios praktikos.

Manome, jog efektyviausias būdas vertinti 
sveikatos priežiūros sistemą yra pacientų 
išeičių (pvz. išvengiamos hospitalizacijos, 
pacientų savarankiškumo išsaugojimas) bei 
sveikatos priežiūros darbuotojų gerovės 
matavimas. Norime gauti informaciją apie 
profesinę gerovę (darbo sąlygas ir užmokestį, 
organizacinę kultūrą), perdegimo sindromo 
paplitimą bei psichosocialinės rizikos vertinimą.

Norime pasirinkti darbo vietą, kurioje vyrauja 
skaidrumo, nuolatinio tobulėjimo bei į 
paciento gerovę orientuota kultūra. Norime 
dirbti gydymo įstaigose, kurios vertina ir 
rūpinasi savo darbuotojais. Norime mokytis iš 
geriausių specialistų bei klinikinių modelių. 
Efektyvus rodiklių matavimas gali padėti mums 
identifikuoti šias įstaigas.

Įdedame daug pastangų fiksuodami įvairią 
informaciją popieriniu bei skaitmeniniu 
formatu, tačiau nematome, kur ši informacija 
yra panaudojama. 
Jaučiame, jog mūsų renkami duomenys gali būti 
vertingi siekiant pokyčių sveikatos sistemoje, 
tačiau tam būtini analitiniai bei komunikaciniai 
resursai.

Sveikatos priežiūros įstaigų rodikliai gali 
atskleisti sistemos ydas bei jų priežastis (pvz. 
netinkamas resursų paskirstymas bei 
panaudojimas). Tai savo ruožtų gali informuoti 
įrodymais grįstą politiką, suteikti 
regionams/įstaigoms reikalingus įrankius šias 
problemas spręsti.
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Šiuo metu renkame naudingų duomenų, tačiau norėtume didesnio 
dėmesio žmogiškiesiems ištekliams, psichikos sveikatai ir resursų 

panaudojimui
Esami rodikliai 1 Matomi privalumai Matomi trūkumai

Populiacijos sveikata:

• Profilaktika ir prevencija

• Savo sveikatos vertinimas

• Gyvenimo kokybės rodikliai
Finansiniai rodikliai:

• Išlaidos sveikatos paslaugoms ir gyventojų 
priemokos

• Infrastruktūros ir jos išlaikymo kaštai

• Išlaidos darbo užmokesčiui
Žmogiškieji ištekliai:

• Vidutinis darbo užmokestis

• Specialistų skaičius
Suteiktų paslaugų kiekis:

• Konsultacijos, procedūros, lovadieniai
Efektyvumo / našumo rodikliai:

• E-sveikatos diegimas

• Vidutinė hospitalizacijos trukmė
• Dienos chirurgijos procentas
Išeičių / paslaugų kokybės rodikliai:

• Išvengiamos hospitalizacijos

• Lėtinių ligų priežiūros efektyvumas

• Mirštamumas nuo įvairių ligų
• Pragulų atsiradimo dažnis

• Antibiotikų ir psichiatrinių vaistų skyrimas

• Pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis

• Nepageidaujami įvykiai

Pastaba nr. 1 – Surinkome pagrindinius mums žinomus rodiklius

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

• Rodikliai apima daugumą sveikatos 
priežiūros aspektų: populiacijos sveikatą, 
suteiktų paslaugų skaičių, išeitis, finansus

• Rodikliai atitinka dažniausiai kitose šalyse 
vertinamus rodiklius

• Esami rodikliai gali pademonstruoti, kurios 
ASPĮ demonstruoja gerus gydymo 
rezultatus, bei kur reikėtų koncentruoti 
pajėgumus ieškant sprendimų

• Trūksta „minkštųjų“ (kokybinių) rodiklių apie 
žmogiškuosius išteklius (pvz. pasitenkinimas 
darbu, lyderystė)

• Didžiausias dėmesys skiriamas fizinei sveikatai, bet 
ne psichikos sveikatai

• Rodikliai koncentruojasi į atliktą darbą, bet ne į jo 
efektyvumą ar našumą

• Netikslus sveikatos priežiūros įstaigų palyginimas 
dėl įvairialypės populiacijos pasiskirstymo (amžius, 
finansinė padėtis, sveikatos būklė)

• Duomenų išsibarstymas keliose platformose

• Dalis duomenų vertinami nepakankamai dažnai

• Yra galimybių išplėsti pacientų pasitenkinimo 
paslaugomis matavimą (pvz. „palankių klientų 
rodiklis“, „laikas, per kurį pacientas patenka pas 
specialistą ar šeimos gydytoją”)

• Daugiau dėmesio turėtų būti skirta slaugytojų 
darbui ir jo rezultatams

• Medicinos personalo nepasiekia informacija apie 
ASPĮ rezultatus

• Dalis renkamų duomenų nėra tikslūs (pvz. 
nepageidaujami įvykiai)

• Dalis vertinamų rodiklių yra nedetalūs (pvz. 
skiepijimas nuo gripo - lieka neįvertinti rizikos 
grupių asmenys, nėščiosios)

• Vertinant paslaugas, neatsižvelgiama į paslaugų 
kodų persidengimą, slaugytojo darbą
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National Health Service (NHS) privalumai – išsamus rodiklių matavimas, 
duomenų prieinamumas bei jų analizė / interpretacija

Šaltiniai: NHSE/I, NHS Digital JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Sveikatos priežiūros įstaigų rodiklių kategorijos NHS ir jų matavimo tikslai

Pagrindiniai rodiklių matavimo sistemos privalumai

Anglijos sveikatos priežiūros sistema renka milžinišką kiekį duomenų: gyventojų sveikatos būklės rodikliai, išsami informacija apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas bei duomenys 
apie resursų panaudojimą. Šie duomenys yra pasitelkiami visapusiškai vertinant sistemos efektyvumą, telkiant dėmesį į strateginius prioritetus bei problemines sritis. Renkamų 
duomenų spektras auga bei siekiama nuosekliai gerinti renkamos informacijos kokybę.

Pagal sveikatos priežiūros lygmenis ar  paslaugų tipus Pagal temines sritis:

Priminė sveikatos priežiūra: kaip gebame valdyti populiacijos 
sveikatą bei išvengti ūmių būklės pablogėjimų?

Ūmių būklių priežiūra: ar gebame laiku išspręsti ūmią 
sveikatos problemą ir greitai bei saugiai grąžinti pacientą į 
įprastą aplinką, efektyviai panaudojant turimus resursus?

Bendruomeninės paslaugos: kaip gebame išsaugoti pacientų 
savarankiškumą bei suteikti žmonių poreikius atitinkančias 
paslaugas tinkamoje vietoje?

Psichikos sveikata: kaip gebame užtikrinti įprastą gyvenimo 
ritmą žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, bei 
išvengti krizių?

Strateginiai prioritetai: kaip mums pavyksta įgyvendinti strateginius prioritetus bei spręsti didžiausias sistemos 
problemas?

Žmogiškieji ištekliai: ar esame patraukli darbo vieta ir gebame pritraukti bei ugdyti talentus? Kuriose srityse 
turime žmogiškųjų išteklių trūkumą?

Efektyvus resursų panaudojimas: ar sugebame iš turimų resursų išgauti maksimalią pridėtinę vertę? Ar 
sugebame užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą?

Paslaugų prieinamumas: ar sugebame teikti sveikatos paslaugas tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje?

Paslaugų kokybė ir (ar)  gydymo išeitys: ar mums pavyksta maksimaliai išsaugoti bei atstatyti paciento sveikatos 
būklę? Ar sugebame visiškai pašalinti išvengiamas klaidas (angl. Never events)?

Sveikatos netolygumų mažinimas: ar teikiame poreikius atitinkančias paslaugas visoms populiacijos grupėms 
(pagal lytį, amžių, socioekonominę padėtį, tautybę ir t.t.)? 

Duomenų atvirumas

Duomenų analizė ir  
vizualizacija

Įstaigų palyginimas

Platus rodiklių spektras

Visuomenės, darbuotojų 
bei politikų spaudimas
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Duomenys prieinami per NHS Digital ir NHS England tiek apdorotu, tiek neapdorotu formatu.  

Apdoroti duomenys prienami per interaktyvius įrankius (dashboards). Duomenų analizę papildomai atlieka įvairios organizacijos bei žurnalistai. Reikšmingos 
įžvalgos pasiekia naujienų portalų puslapius. Detali specializuota informacija skelbiama Health Service Journal (HSJ), skirtame sveikatos sistemos lyderiams

Įstaigų rezultatų palyginimas vyksta kontroliuojant įvairius veiksnius – populiacijos poreikius, demografiją, rinkos dydį / kainas bei gaunamas 
pajamas teritorijoje. 

Rodikliai apima visus sveikatos priežiūros aspektus (paciento „kelionę“): nuo pirminės konsultacijos iki išrašymo iš ligoninės bei sveikatos 
atstatymo / išsaugojimo per bendruomenines paslaugas

Visuomenei svarbu matyti gerai veikiančią sveikatos sistemą, kuria yra didžiuojamasi. Prasti veiklos rezultatai virsta politiniu, žiniasklaidos ir visuomenės 
spaudimu. Dėl to organizacijų vadovai aktyviai komunikuoja apie problemas, su kuriomis susiduriama, ir kokių veiksmų imamasi. Demonstruojant prastus 
rezultatus, suteikiama papildoma pagalba, o jei tai neveikia organizacijų lyderiai gali būti pakeičiami.
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Organizacijos gali įsivertinti rezultatus tarp panašią populiaciją prižiūrinčių 
įstaigų bei identifikuoti problemines sritis

Šaltiniai: Model Health System 

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Model Health System platforma gydymo įstaigų rodiklių vertinimui

Rodikliai Lyginamoji analizė

Rodikliai grupuojami 
pagal prioritetus

Atkreipiamas 
dėmesys į 

problemines sritis

Gydymo įstaigos gali palyginti savo rezultatus su kitomis organizacijomis. 
Interpretuojant rezultatus didžiausias dėmesys skiriamas (1) 
nacionaliniam standartui (jei aktualu), (2) nacionaliniam vidurkiui ir (3) 
panašių organizacijų (ang. peers) vidurkiui. Geras rezultatas dažniausiai 
suprantamas kaip pirmas kvartilis tarp panašių organizacijų. Jei 
egzistuoja skirtumas/trūkumas tarp dabartinių rezultatų ir pirmojo 
kvartilio, tai vertinama kaip reali/pasiekiama galimybė pagerinti savo 
rezultatus.

Operacinių panaudojimo (touchtime utilisation) vertinimas

Organizacijos rezultatai 
yra aukščiau nacionalinės 

ir panašių organizacijų 
medianos

Model Health System platforma yra duomenimis grįstas gydymo įstaigų rezultatų gerinimo įrankis. Platforma prieinama visoms organizacijoms ir 
mokėtojams už paslaugas. Platformoje susisteminama, suskaičiuojama ir vizualiai pateikiama informacija, padedanti informuoti vadybinius sprendimus.
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Duomenys apie Anglijos sveikatos sistemos veiklą yra viešinami, 
sisteminami bei pateikiami naudotojams prieinamu būdu

Šaltiniai: NHS Digital, NHS Benchmarking Network 

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

NHS Digital įrankiai / dashboards

NHS Benchmarking Network 

NHS Benchmarking Network platforma padeda 
organizacijoms įsivertinti platesnį spektrą rodiklių ūmių 
būklių, bendruomeninėje bei psichikos sveikatos 
priežiūroje. Įstaigos lyginamos tarpusavyje nacionaliniu 
mastu. Kadangi platformoje dalis esančios informacijos 
gali būti komerciškai jautri, kiekviena organizacija mato 
savo rezultatus, tačiau negali identifikuoti kitų sveikatos 
priežiūros įstaigų.

Prisijungimas prie platformos yra savanoriškas – jos 
tikslas yra skatinti pasidalinimą gerąja praktika, turimų 
resursų optimizavimas bei variacijos/kintamumo 
mažinimas

Didelė dalis NHS renkamų duomenų yra prieinami viešai 
per NHS Digital. Platformoje galima rasti tiek apdorotus, 
tiek neapdorotus duomenis. Kartu NHS Digital pateikia 
duomenų kokybės apžvalgą ir padeda duomenų 
naudotojams interpretuoti informaciją bei suprasti 
duomenų trūkumus.

Dažnai su duomenų grupe galima rasti įrankius 
(dashboards), padedančius greitai interpretuoti 
rezultatų reikšmes naudotojams, nepriklausomai nuo jų 
analitinių ir techninių kompetencijų.
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Siekiant sėkmingo sveikatos įstaigų rodiklių diegimo, turime pasirūpinti 
tam reikalingomis sąlygomis bei mažinti galimus barjerus

Įgalintojai Barjerai

1. Skraidrumas, noras dalintis duomenimis ir atviri duomenys
Iš duomenų išgausime didžiausią vertę, jei padarysime juos 
prieinamus visuomenei, akademinei bendruomeneii bei žiniasklaidai. 
Dalis įžvalgų gali būti identifikuotos pacientų bei gydytojų 
organizacijų, ne tik SAM ar VLK analitikų. 

2. Analitiniai ir komunikaciniai resursai
Surinktus duomenis svarbu nuolat analizuoti, interpretuoti bei 
komunikuoti sveikatos sistemos dalyviams. Tik tokiu būdu 
išnaudosime duomenų vertę

3. Įstaigų palyginimas atsižvelgiant į populiacijos poreikių rodiklius
Įstaigų palyginimas turi atliepti ne tik pačios įstaigos lygmenį bei 
pobūdį, tačiau kartu atsižvelgti į populiacijos socioekonominę padėtį 
ir regioną norint užtikrinti objektyvų duomenų palyginimą. 

4. Pasiryžimas nuosekliai gerinti duomenų kokybę
Įvedant naujus rodiklius, nepavyks iš karto pasiekti geros duomenų 
kokybės. Svarbus darbas su ASPĮ norint tobulinti teikiamų rodiklių 
kokybę.

5. Klinikinė lyderystė
Siekiant reikšmingo pokyčio sveikatos sistemoje, būtina turėti 
klinikinius lyderius, kurie atpažintų rodiklių svarbą gerinant paslaugų 
kokybę, skatintų juos rinkti ir vertinti bei padėtų mažinti 
pasipriešinimą

1. Prasta komunikacija visų lygmenų sveikatos sistemos dalyviams 
apie rodiklių diegimo poreikį ir siekiamą naudą
Jeigu sistemos dalyviai nesupranta rodiklių rinkimo bei vertinimo 
prasmės tiek ligoninės, tiek nacionaliniu mastu bei jaučiasi neįtraukti 
į šį procesą, tikimybė, jog ligoninės įdiegs veikiančią vertinimo 
sistemą mažėja.

2. Didelė administracinė našta klinikiniam personalui
Duomenų rinkimo bei raportavimo procesas, kuris yra nepatogus bei 
perteklinis, didina sistemos dalyvių pasipriešinimą bei mažina 
tikimybę sulaukti pilnaverčio sistemos dalyvių įsitraukimo.

3. Rodiklių „pritempimas“ bei galimai žalingos nenumatytos 
paskatos
Įdiegus rodiklius, kurie potencialiai gali paveikti įstaigos finansavimą, 
sistemos dalyviai gali būti linkę pateikti netinkamus ar neteisingus 
duomenis, stengiantis išvengti nuobaudų ar pritraukti papildomus 
resursus. 

4. Sistemos ir (ar)  organizacijų kultūros barjerai
Šiuo metu vyraujanti kultūra pasižymi atsakomybės vengimu, baime 
pripažinti klaidas ir informacijos ribojimą. Turime skatinti klaidų 
analizę, apdovanoti viešumą ir švęsti mažas pergales. Tai užtruks 
laiko, tačiau sveikatos įstaigų kultūros pokyčiai privalo įvykti, kad 
išsiugdytume „sveiką“ požiūrį į savo veiklos rezultatų vertinimą.
 

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių
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Išskyrėme penkis prioritetus, kuriuos siūlome įgyvendinti pirmiausia

Maksimaliai 
išnaudoti dabar 

renkamų 
duomenų vertę

Sustyguoti 
matuojamus 
rodiklius bei 

strateginius tikslus

Gilintis į sveikatos 
priežiūros 
sistemos 

žmogiškuosius 
išteklius

Rodiklių diegimą 
pradėti nuo 

pilotinių įstaigų

Įvesti kokybinius 
bei 

„minkštuosius“ 
rodiklius

Šiuo metu renkami duomenys turi didelę vertę, kurią svarbu atskleisti - rodiklių vertinimas nėra pilnai realizuotas. 
Siūlome rodiklius vertinti pagal įvairius pjūvius (pvz. amžių, regioną, socioekonominę padėtį, rizikos veiksnius) bei 
lyginti ASPĮ tarpusavyje.  Gautus rezultatus pateikti vienoje bendroje platformoje, kur jie būtų viešai prieinami per 
intuityvius įrankius ar neapdorotu formatu.

Turime nepamiršti rūpintis sistemos darbuotojais, kurių emocinė sveikata ir tobulėjimo galimybės yra būtinos 
kokybiškoms paslaugoms teikti. Siūlome vertinti ASPĮ darbuotojų pasitenkinimą darbu, krūvį, perdegimą, santykį su 
vadovais. Taip pat norėtume matyti informaciją apie įstaigų įsitraukimą į kvalifikacijos kėlimą bei edukaciją. Manome, 
jog sveikatos priežiūros darbuotojų rodikliai buvo vieni iš labiausiai neigiamai paveiktų Covid-19 pandemijos, todėl 
ypač svarbu juos sekti.

Svarbu, kad nauji ASPĮ rodikliai būtų aktualūs ir padėtų LNSS įstaigoms įgyvendinti strateginius tikslus. Siūlome 
prioritetą teikti rodikliams, vertinantiems bendruomenės sveikatos centrų veiklą, greitosios pagalbos komandų 
efektyvumą, intensyvios terapijos transformaciją bei kitas sritis (pvz. infarkto, insultų, infekcinių ligų klasterių)

Siūlome naujų rodiklių diegimą pradėti pilotais, kadangi gali būti barjerų bei iššūkių, kurių dar nesame numatę. Šio 
proceso metu svarbu parinkti motyvuotas, tačiau įvairias įstaigas. Parinktos įstaigos turėtų skirtis pagal:
• Suteikiamų paslaugų tipą bei sveikatos priežiūros lygmenį
• Duomenų aplinkos bei kompiuterizacijos brandumą

Siūlome stiprinti ir plėsti pacientų pasitenkinimo bei išeičių rodiklių matavimą – manome, jog yra galimybių pagerinti 
renkamos informacijos kokybę bei apimtis. Taip pat siūlome kokybiniais rodikliais vertinti organizacijų lyderystę, 
vadybą bei organizacinę kultūrą.
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JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių
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Jaunųjų gydytojų asociacijos misija yra skatinti nuolatinį Lietuvos sveikatos sistemos 
vystymo ir modernizavimo vadybos, edukacijos, technologijų ir inovacijų, darbo 

santykių srityse, siekiant į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros. 
Siekiame aukščiausio skaidrumo, atvirumo ir pasitikėjimo visuose sveikatos sistemos 

lygmenyse.

Todėl kviečiame aptarti mūsų siūlymus plačiau - diskutuoti apie galimybes keisti ir 
tobulinti, tinkamai naudoti LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklius.

Esant klausimų ir dėl tolimesnio bendradarbiavimo kviečiame susisiekti:
Tomas Liukaitis
+37061472980

tomas.liukaitis@jauniejigydytojai.lt

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių



JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Priedas
 

Siūlomų rodiklių sąrašas ir palyginamosios analizės (ang. 
Benchmarking) principai
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Lyginamoji analizė atliekama atsižvelgiant į populiacijos poreikius

Šaltiniai: NHSE/I Right Care Peers, Index of Multiple Deprivation 

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Lyginamosios analizės tikslai yra identifikuoti galimybes pagerinti veiklos rezultatus bei tokiu būdu mažinti nepagrįstus rezultatų 
skirtumus / kintamumą tarp organizacijų, teikiančių paslaugas panašioms populiacijoms. Analizė vykdoma lyginant:

• Geografines teritorijas – vertinamas populiacijos sveikatos valdymas, integracija tarp pirminės, ūmios ir bendruomeninės 
sveikatos priežiūros bei socialinės priežiūros

• Sveikatos priežiūros įstaigas – didesnis dėmesys skiriamas rodikliams, kurių išeitys priklauso nuo konkrečios organizacijos 

Lyginamoji analizė vyksta tarp panašių populiacijų bei organizacijų (peers). Lyginamosios grupės sudaromos atsižvelgiant į įvairius 
faktorius, nusakančius populiacijos sveikatos būklę bei rizikas. Šių faktorių pavyzdžiai:

NHS naudojami palyginimo įrankiai

• Similar 10 CCG Explorer Tool / Right Care CCGs (https://www.england.nhs.uk/rightcare/what-is-nhs-rightcare/, 
https://www.england.nhs.uk/publication/similar-10-ccg-explorer-tool/)

• NHS Trust Peer Finder Tool 
(https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-tools-and-services/data-services/innovative-uses-of-data/multi-dataset-analy
sis/nhs-trust-peer-finder-tool)

Geografinės teritorijos Sveikatos priežiūros įstaigos

Priėmimo skyriaus buvimas Populiacijos tankumas

Hospitalizacijų / konsultacijų skaičius Populiacijos demografinis profilis

Hospitalizacijų %, tenkantis < 15 m. ar 60-74 m. pacientams Populiacijos %, kurį sudaro etninės/tautinės mažumos

Medicinos studentų / rezidentų skaičius Socioekonominė padėtis (Index of Multiple Deprivation)

Rinkos faktorius – atlyginimų ir kainų dydis teritorijoje Sveikatos būklė – išvengiamo mirtingumo rizika, sveikatos 
įtaka gyvenimo kokybei, neįgalumas (Health Deprivation)Darbuotojų sergamumo / nebuvimo darbe rodiklis

https://www.england.nhs.uk/rightcare/what-is-nhs-rightcare/
https://www.england.nhs.uk/publication/similar-10-ccg-explorer-tool/
https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-tools-and-services/data-services/innovative-uses-of-data/multi-dataset-analysis/nhs-trust-peer-finder-tool
https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-tools-and-services/data-services/innovative-uses-of-data/multi-dataset-analysis/nhs-trust-peer-finder-tool
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Siūlomi gydymo įstaigų rodikliai (1/2)

Šaltiniai: Model Health System, NHS Benchmarking Network, NHSE/I, NHS Digital 

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Tema Rodiklis / rodiklių grupė Apibūdinimas / skaičiavimas

Žmogiškieji 
ištekliai

Galimybės reikšti savo 
nuomonę / teikti 
grįžtamąjį ryšį

Iš sveikatos sistemos darbuotojų apklausų surinktos informacijos galima įvertinti bei apibendrinti, kokias sąlygas darbuotojai turi laisvai 
išreikšti nuomonę, pranešti apie procesų trūkumus, daromas klaidas bei esančias rizikas toms klaidoms atsirasti. (ang. Freedom to Speak 
Up Index). Pavyzdiniai klausimai/teiginiai, kurie galėtų sudaryti šį indeksą:
• Mano organizacija užtikrina, kad darbuotojai, susiję su įvykusia klaida ar rizika įvykti klaidai, yra tinkamai apsaugoti
• Mano organizacija skatina pranešti apie įvykusias klaidas ar esamas rizikas
• Jei būtumėte susirūpinę dėl galimai nesaugios klinikinės praktikos, ar žinotumėte kaip galite apie tai pranešti?
• Aš jausčiausi saugus pranešdamas / išreikšdamas susirūpinimą dėl galimai nesaugios klinikinės praktikos

Edukacija / tobulėjimo 
galimybės

Grupė teiginių, apibūdinančių darbuotojams suteiktas edukacijos ir tobulėjimo galimybes ASPĮ ribose:
• Turiu savo mentorių, kuris suteikia mano darbui reikalingos informacijos ir duoda patarimų
• Noriu dalyvauti įstaigos edukaciniuose renginiuose ir susitikimuose
• Suprantu, kad nuolatinis darbuotojų tobulėjimas ir edukacija yra mano įstaigos prioritetas
• Įstaigoje man suteikiamos visapusiško tobulėjimo galimybės
• Įstaigoje yra palaikoma mokymosi iš klaidų kultūra
• Kolegos su manimi aktyviai dalinasi nauja informacija ir patirtimi, tai yra skatinama įstaigos vadovo

Darbo pasitenkinimo 
rodikliai

Grupė teiginių, apibūdinančių darbuotojų pasitenkinimą (darbuotojų apklausos rezultatai):
• Esu entuziastingai nusiteikęs dirbti savo darbą
• Noriu eiti į darbą bei laikas bėga greitai, kai dirbu
• Suprantu savo atsakomybes
• Manimi pasitikima

Pasitenkinimas gydymo 
įstaigos valdymu / vadyba

Grupė teiginių, apibūdinančių organizacijos vadybininkų vertinimą (darbuotojų apklausos rezultatai):
• Dirbame kaip komanda
• Mano vadovas suteikia man grįžtamąjį ryšį
• Vadovai reaguoja į darbuotojų grįžtamąjį ryšį

Lyderystė Grupė teiginių, apibūdinančių organizacijos kryptį / tikslus (darbuotojų apklausos rezultatai):
• Suprantu organizacijos tikslus ir suprantu, kaip aš prisidedu prie organizacijos tikslų

Darbuotojų trūkumas Rodiklis parodantis, kiek % etatų nėra užpildyti. Skaičiavimas: Turimi etatai / planuotas (reikalingas) etatų skaičius

Darbuotojų išlaikymas Rodiklis parodantis, kiek % darbuotojų pasikeitė per pastaruosius 12 mėnesių

Strateginiai 
prioritetai: 
Planinės pagalbos 
atstatymas, 
bendruomeninės 
paslaugos, greitoji 
pagalba

Planinių paslaugų skaičius, 
lyginant su prieš 
pandeminiu laikotarpiu

Planinių paslaugų skaičius (ambulatorinės konsultacijos, dienos chirurgija, planinės hospitalizacijos (1+ dienos), radiologinė diagnostika) 
išreikštas kaip procentas nuo 2019 metų vertės.

Laukiančiųjų skaičius pagal 
specialybę ir laukimo laiką

Informacija apie pacientus, laukiančius planinių paslaugų pagal paslaugos tipą, specialybę ir laukimo laiką (0-2 savaitės, 3-18 savaičių, 
12-52 savaitės, 52+ savaitės).

Suteiktų bendruomeninių 
paslaugų skaičius

Vystantis bendruomeninės paslaugomis, siūlome pradėti nuo pagrindinių rodiklių, matuojančių suteikiamų paslaugų skaičių: gaunami 
siuntimai, priimti siuntimai, kontaktai su paslaugų gavėjais, atvejų skaičius vienam darbuotojui (pvz. bendruomeniniam slaugytojui)

Greitosios pagalbos 
pacientų perdavimas 
(handovers)

Laikas per kurį pacientas perduodamas iš greitosios pagalbos į gydymo įstaigos priežiūrą, skaičiuojant nuo skubios pagalbos automobilio 
atvykimo. Ilgas laikas (>15 min) gali rodyti neefektyvų skubios pagalbos skyriaus darbą arba stipriai resursus viršijančią paklausą. 
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Siūlomi gydymo įstaigų rodikliai (2/2)

Šaltiniai: Model Health System, NHS Benchmarking Network, NHSE/I, NHS Digital 

JGA. Pasiūlymai dėl LNSS įstaigų veiklos vertinimo rodiklių

Tema Rodiklis / rodiklių grupė Apibūdinimas / skaičiavimas

Resursų 
panaudojimas

Operacinių panaudojimas 
(touchtime utilisation)

Laikas, kai operacinėje buvo operuojama, t.y. ji buvo aktyviai naudojama. Skaičiavimas: (Laikas nuo anestezijos pradžios iki paciento 
išvežimo į pooperacinę palatą) / Operacinės darbo valandos

Organizacijos išlaidos 
„standartinei paslaugai“

Išlaidos standartinei paslaugai (weighted activity unit) parodo, kiek resursų organizacija panaudoja, jog suteiktų X Eur vertės paslaugą 
(gali būti pasirenkamas 1 Eur ar konkreti suma). Organizacija gali stebėti, ar išleidžia daugiau nei kitos organizacijos. Tai parodo 
organizacijos našumą. Išlaidos gali būti išskirstomos į darbo užmokesčio, priemonių, medicinos aparatūros, vaistų ir kitas kategorijas.
https://feedback.model.nhs.uk/knowledgebase/articles/1143241-cost-per-wau-weighted-activity-unit
https://feedback.model.nhs.uk/knowledgebase/articles/1915468-about-hospital-episode-statistics-weighted-activit

Atšauktos / neįvykusios 
sveikatos priežiūros 
paslaugos

Neįvykusios / atšauktos planinės procedūros, neįvykusios ambulatorinės konsultacijos (dėl įstaigos atšaukimo arba dėl paciento 
neatvykimo ar atšaukimo). Rodiklis išreikštas kaip proporcija nuo viso suplanuoto procedūrų ir konsultacijų skaičiaus.

Pakartotinių ir pirminių 
ambulatorinių konsultacijų 
santykis

Pakartotinių konsultacijų skaičius / pirminių konsultacijų skaičius. Rodiklis matuojamas pagal specialybę. Didelė vertė gali rodyti 
nereikalingas konsultacijas, t.y. pacientai galėjo kreiptis į pirminę grandį arba gauti reikiamą informaciją nuotoliniu būdu.

Rezultatai ir  
išeitys

Ilgos trukmės hospitalizacijos
Skaičius pacientų, kurie yra hospitalizuoti 7+ dienų bei 21+ dienų. Ilga hospitalizacijos trukmė turi neigiamą poveikį pacientų sveikatai bei 
gali indikuoti pacientų išrašymo laiku problemas.

Atidėtas išrašymas (Delayed 
Transfers of Care) 

Atidėtas išrašymas fiksuojamas kai pacientas yra pasiruošęs palikti ligoninę (į namus ar kitą priežiūros įstaigą) ir nebeturi medicininių 
priežasčių būti hospitalizuotas, tačiau vis dar užima lovą. Šis rodiklis matuojamas lovadieniais ir lovomis, kurios galėtų būti panaudotos 
priimti kitus pacientus. Rodiklio vertės skirstomos pagal įstaigos tipą bei atidėjimo priežastį.
https://www.kingsfund.org.uk/publications/delayed-transfers-care-quick-guide

% trumpalaikių neplaninių 
hospitalizacijų, kurių metu 
neatlikta procedūra

Neplaninės hospitalizacijos, kai pacientas nėra laikomas per naktį ir kurių metu neatliekama procedūra / visos trumpalaikės neplaninės 
hospitalizacijos. Mažas rodiklis yra laikomas gera praktika. Rodiklis papildo egzistuojantį išvengiamų hospitalizacijų rodiklį.

% procedūrų, kurios 
atliekamos dienos stacionare 
arba ambulatoriškai

Šiuo metu matuojame šį rodiklį tikroms procedūroms. Dėl pažangos sveikatos priežiūroje, procedūrų skaičius nuolat auga, tad siektinas 
tikslas yra nuolatos kintantis. Rekomenduojame turėti platų procedūrų sąrašą ir matuoti, kiek jų atliekama ambulatoriškai 
(procedūriniame kabinete), dienos stacionare, planiškai per 1 dieną, planiškai per 2 dienas, planiškai per 3+ dienas.
https://publications.bads.co.uk/bads-directory-of-procedures-6th-edition-1-p.asp

Palankių klientų rodiklis
Šis rodiklis yra naudojamas norint įvertinti vartotojų palankumą bei aktyvių klientų, rekomenduosiančių paslaugą ar produktą, 
auditorijos dydį. Šis tyrimas atsako į klausimą, kiek tikėtina, kad rekomenduosite X kompaniją, paslaugą ar produktą savo draugams ir 
kolegoms. 

Tai nėra baigtinis sąrašas rodiklių, kuriuos norėtume matyti Lietuvos sveikatos sistemoje. Mes pateikėme prioritetinius rodiklius, kuriuos 
galėjome surinkti iki gruodžio 10 dienos. Taip pat didžiausią dėmesį skyrėme fizinei sveikatai, tačiau ypač svarbu matuoti psichikos sveikatos 

įstaigų rodiklius. Esant poreikiui, galime paruošti ilgesnį pasiūlymų sąrašą.

https://feedback.model.nhs.uk/knowledgebase/articles/1143241-cost-per-wau-weighted-activity-unit
https://feedback.model.nhs.uk/knowledgebase/articles/1915468-about-hospital-episode-statistics-weighted-activit
https://www.kingsfund.org.uk/publications/delayed-transfers-care-quick-guide
https://publications.bads.co.uk/bads-directory-of-procedures-6th-edition-1-p.asp
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Už gausias konsultacijas ir detalią pagalbą 
rengiant pasiūlymus dėkojame kolegoms ir 

bičiuliams 
Ryčiui Kalinauskui ir Antanui Montvilai


