
 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETO ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

PRIEMONĖ NR. 08.4.2-ESFA-V-619 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS 

IR PRIEINAMUMO GERINIMAS ONKOLOGINIŲ LIGŲ SRITYJE“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos 

netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms 

ir skatinti sveiką senėjimą“. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimo apimčių ir 

organizavimo sveikatos priežiūros įstaigose modeliui, integruojančiam visus sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo lygius, sukurti reikalingos analizės atlikimas, modelio sukūrimas bei įdiegimas 

ir efektyvaus pacientų srautų valdymo metodikos, užtikrinančios, kad būtų laiku suteiktos 

sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga (žaliasis 

koridorius), sukūrimas, įdiegimas į praktiką įgyvendinant bandomąjį projektą pasirinktose 

tikslinėse teritorijose; 

1.3.2. atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumo 

didinimas (informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida ir tikslinių gyventojų grupių 

švietimas, atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų įkūrimas); 

1.3.3. pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

specialistų mokymai kokybiškai teikti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų 

paslaugas; 

1.3.4. melanomos ir kitų odos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos gerinimas 

įgyvendinant bandomąjį projektą tikslinėse teritorijose; 

1.3.5. sveikatos priežiūros specialistų mokymai apie paliatyviosios pagalbos teikimą 

onkologiniams ligoniams. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 

1.4.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, 

1.4.3. Nacionalinis vėžio institutas, 

1.4.4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. 

1.5. Galimi partneriai:  

1.5.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 

1.5.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,  

1.5.3. Nacionalinis vėžio institutas, 

1.5.4. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, 

1.5.5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, 

1.5.6. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, 

1.5.7. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

1.5.8. Vilniaus universitetas, 

1.5.9. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, 

1.5.10. visuomenės sveikatos biurai, 

1.5.11. savivaldybės, 

1.5.12. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios veiklą onkologinių ligų srityje. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  
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Negrąžinamoji subsidija  

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas  

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės 

finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal Priemonę finansuojamos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos 

nebus finansuojamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

administruojamą priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų 

įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. 

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                           (eurais) 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S.372 „Didžiausiais sveikatos 

ir jos priežiūros 

prieinamumo 

netolygumais 

pasižyminčiuose 

regionuose gyvenančių 

asmenų, dalyvaujančių 

prevencinėse 

programose, dalis“ 

Procentai 22 35 

P.S.372 „Tikslinių grupių 

asmenys, kurie 

dalyvavo informavimo, 

švietimo ir mokymo 

renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiose veiklose“ 

Skaičius 1 500 4 200 

P.N.603 „Parengtos ir 

patvirtintos metodikos, 

tvarkos aprašai ir kiti 

dokumentai“  

Skaičius 1 3 

P.N.602 „Mokymuose dalyvavę 

sveikatos priežiūros ir 

kiti specialistai“ 

Skaičius 100 350 

P.N.619 „Įgyvendintos 

priemonės, skirtos 

skatinti tikslinių grupių 

asmenis dalyvauti 

sveikatinimo veikloje ir 

(ar) didinančios jų 

sveikatos raštingumą“ 

Skaičius 2 6 
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Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti 

skiriamų lėšų 

5374121 948374 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

5374121 948374 0 0 0 0 0“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


