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INTEGRUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) ligoninės Kauno klinikų (toliau 

– Kauno klinikos) Integruotos sveikatos priežiūros tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatai 

reglamentuoja Tarnybos uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimą. 

2. Tarnyba Kauno klinikų struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus direktoriui valdymui 

ir plėtrai.  

3. Tarnyba steigiama, reorganizuojama ar likviduojama Kauno klinikų įstatuose numatyta 

tvarka. 

4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Kauno 

klinikų generalinio direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, Kauno klinikų administracijos 

raštiškais ir žodiniais nurodymais bei šiais nuostatais. 

5. Tarnyba vykdydama savo veiklą remiasi Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomendacijomis koordinuojant ir organizuojant integruotos sveikatos priežiūros paslaugas. 

6. Tarnybos nuostatuose vartojamos sąvokos: 

6.1. Integruota sveikatos priežiūra – tai sistema, kuria siekiama efektyviai paskirstyti 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos turimus išteklius (tiek finansinius, tiek žmogiškuosius), 

organizuojant ir teikiant paslaugas, susijusias su ligų diagnostika, gydymu, reabilitacija, slauga, ligų 

profilaktika, gerinant paslaugų kokybę, efektyvumą ir prieinamumą, taip užtikrinant paciento 

pasitenkinimą gaunamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis. Integruotos sveikatos 

priežiūra gali būti organizuojama šiomis kryptimis: 

6.1.1. Patologijų valdymo modelis (klasterių sistema) – asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų partnerystė (sutartiniai ryšiai), kai turimų išteklių efektyvus valdymas padidina šių įstaigų 

galimybes optimizuoti pacientų srautus, pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti paslaugų tolygumą miesto ir rajono pacientams. 

6.1.2. Komandinis įvairių  sričių specialistų darbas – įvairių sričių specialistų koordinuota 

veikla teikiant į paciento poreikius orientuotas paslaugas, siekiant išvengti paslaugų 

fragmentiškumo bei užtikrinti paslaugų kokybę ir tęstinumą.  

II. TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Pagrindiniai Tarnybos uždaviniai: 

7.1. Inicijuoti ir plėtoti efektyvias, gerąja patirtimi paremtas, integruotos sveikatos 

priežiūros paslaugas, siekiant užtikrinti aukštą asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 

efektyvumą, prieinamumą ir pacientų pasitenkinimo lygį; 

7.2. Organizuoti ir koordinuoti patologijų valdymo modelius tarp Kauno klinikų ir kitų 

Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų tolygumą, prieinamumą ir kokybę miesto bei rajono gyventojams.  



7.3. Skatinti komandinį įvairių sričių specialistų darbą, taikant paciento atvejo vadybos 

principus bei į paciento poreikius orientuotą požiūrį, įgyvendinant strategines Lietuvos Respublikos 

sveikatos priežiūros kryptis bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. 

8. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

8.1. teikia siūlymus dėl naujų integruotų sveikatos priežiūros paslaugų bei inicijuoja jų 

įgyvendinimą: sudaro programų ar paslaugų paketus, numato įgyvendinimo galimybes bei ieško 

partnerių šių iniciatyvų įgyvendinimui; 

8.2. organizuoja ir koordinuoja integruotas sveikatos priežiūros paslaugas, atlieka analizę ir 

vertinimą, teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl paslaugų tobulinimo; 

8.3. rengia, derina sutarčių su partneriais, užsakovais (klasterių nariais) projektus bei 

kontroliuoja šių sutarčių vykdymą; 

8.4. organizuoja integruotų sveikatos priežiūros paslaugų veikimą įstaigos viduje, atlieka 

vertinimą ir analizę, teikia siūlymus dėl paslaugų tobulinimo; 

8.5. dalyvauja kuriant ir koordinuojant naujausias žiniatinklio ir telemedicinos, 

telepriežiūros technologijomis paremtas integruotos sveiktos priežiūros programas, kurių pagalba 

Kauno klinikų tarpdisciplininė specialistų ir mokslininkų komanda galėtų teikti efektyvias 

integruotas sveikatos priežiūros paslaugas; 

8.6. teikia siūlymus dėl projektų (vietinių ir tarptautinių), susijusių su integruotos sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtra, ir dalyvauja jų rengime bei įgyvendinime; 

8.7. pagal kompetenciją rengia integruotos sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų projektus;  

8.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose 

integruotos sveikatos priežiūros klausimais; 

8.9. dalyvauja kuriant integruotų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo bei teikimo 

gerosios praktikos rekomendacijas ir paslaugų organizavimo gaires; 

8.10. dalyvauja mokslinėje veikloje, susijusioje su integruotų sveikatos priežiūros paslaugų 

analize, vertinimu, gerosios patirties sklaida; 

8.11. pagal kompetenciją ir veiklos sritį bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų 

šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis; 

8.12. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Kauno klinikų padaliniams; 

8.13. tvarko Tarnybos dokumentaciją; 

8.14. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus 

valdymui ir plėtrai pavedimus. 

III. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

9. Tarnybos specialistai, vykdydami nustatytas funkcijas, turi teisę: 

9.1. gauti iš Kauno klinikų padalinių dokumentus ir informaciją, kurios reikia Tarnybos 

uždaviniams įvykdyti ir funkcijoms atlikti; 

9.2. teikti pasiūlymus ir rengti su Tarnybos veikla susijusius dokumentus; 

9.3. gauti Tarnybos funkcijoms atlikti reikalingas priemones; 

9.4. organizuoti ir dalyvauti renginiuose, susijusiuose su integruota sveikatos priežiūra; 

9.5. dalyvauti svarstant integruotos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros klausymus. 

10. Tarnybos specialistai, vykdydami nustatytas funkcijas, turi pareigas: 

10.1. gerbti žmogaus teises, laikytis etikos principų ir taisyklių; 

10.2. tinkamai atlikti Tarnybos nuostatuose ir pareigybių aprašymuose nustatytas 

funkcijas; 

10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus bei užduotis; 

10.4. gali turėti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų jai suteiktas 

teises ir nustatytas pareigas. 



IV. TARNYBOS VEIKLOS  ORGANIZAVIMAS 

11. Tarnybai vadovauja Tarnybos vadovas, kurį konkurso būdu 5-ių metų laikotarpiui į 

pareigas priima, skatina, skiria drausmines nuobaudas ir atleidžia iš pareigų Kauno klinikų 

generalinis direktorius.  

12. Tarnybos vadovas tiesiogiai pavaldus direktoriui valdymui ir plėtrai. 

13. Tarnybos vadovas: 

13.1.  planuoja ir organizuoja Tarnybos darbą: paskirsto užduotis Tarnybos specialistams 

ir kontroliuoja jų vykdymą;  

13.2. atsako už Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

13.3. atsiskaito direktoriui valdymui ir plėtrai už Tarnybos veiklą; 

13.4. teikia direktoriui valdymui ir plėtrai pasiūlymus dėl Tarnybos darbuotojų skatinimo 

ir atsakomybės taikymo; 

13.5. teikia direktoriui valdymui ir plėtrai siūlymus Tarnybos bei kitų Kauno klinikų 

padalinių darbo tobulinimo; 

13.6. vykdo kitas Tarnybos vadovo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas bei su 

Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus valdymui ir plėtrai pavedimus. 

14. Tarnybos vadovo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka direktorius valdymui ir plėtrai 

arba kitas Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

15. Tarnybos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarnybos vadovui. 

16. Tarnybos personalo kvalifikaciniai reikalavimai, pareigos teisės ir atsakomybė yra 

nustatyta pareigybių aprašymuose bei kituose Kauno klinikų vidaus dokumentuose. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

17. Tarnybos darbuotojai už padarytas klaidas, aplaidumą, žalą, padarytą Kauno klinikoms 

dėl savo kaltės ar neatsargumo, pareigų nevykdymą ar netinkamą jam paskirtų pareigų vykdymą, 

taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Tarnybos nuostatai tvirtinami ir keičiami Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

įsakymu. 

 

–––––––––––––––––––– 

 




