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REGIONINIO BENDRADARBIAVIMO 

PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS
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INTEGRUOTA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA „KLASTERIAI“

✓ Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos

aprašas (1999-03-15 Nr. 117, 2013-09-23 Nr. V-900)

✓ Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus

ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašas (2014-01-

20 Nr. V-40)

✓ Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus

ūminį miokardo infarktą kai ST segmentas pakilęs teikimo

tvarkos aprašai (2014-02-17 Nr. V-244)

✓ Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų

programa (2014-07-16 Nr. V-814, 2017-02-17 Nr. V-156)

✓ Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio MI be ST

segmento pakilimo atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga

sergančių pacientų srautų valdymo reikalavimai (2017-08-03 Nr.

V-940)

✓ Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais

tvarkos aprašas (2018-07-19 Nr. V-824)
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PASLAUGŲ ĮTARIANT AR DIAGNOZAVUS ŪMINĮ 

MI, KAI ST SEGMENTAS PAKILĘS, TEIKIMAS
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5 Perkutaninės

vainikinių arterijų 

intervencijos 

centrai

Greitosios medicinos pagalbos 

brigados sveikatos priežiūros 

specialistui įtarus MI STP, 

pacientas ne ilgiau kaip per 90 

minučių transportuojamas į 

artimiausią PVAI centrą.



STIPRYBĖS

✓ Prielaidos sumažinti atitinkamos ligos, sveikatos sutrikimo keliamą

grėsmę ir padarinius

✓ Paslaugų organizavimas ir valdymas paremtas racionaliu pacientų

srautus paskirstymu užtikrinant, kad visiems pacientams reikiamu

laiku būtų suteikta pagalba, atitinkanti jų poreikius

✓ Specializuotų paslaugų teikimo stiprinimas jas teikiančiose

įstaigose, užtikrinant aukščiausio lygio diagnostikos ir gydymo

technologijas

✓ Paslaugų kokybės užtikrinimas, atsižvelgiant į mokslo įrodymais

pagrįstas tarptautines rekomendacijas ir gerąją patirtį

✓ Kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių sutelkimas

✓ Investicijų, inovatyvių, pažangių technologijų diegimo planavimas
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REGIONINIS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ DĖL 

COVID-19 TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

✓ Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas

(2020-03-04 Nr. V-281)

Siekis – sukurti sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19

ligos teikimo sistemą, sudarančią galimybę Covid-19 liga

sergantiems pacientams gauti reikalingas paslaugas kartu

užtikrinant regiono gyventojams neatidėliotinos ir skubios

pagalbos ir planinių paslaugų prieinamumą bei racionalų

sveikatos sistemos išteklių naudojimą, paskirstymą ir operatyvų

perskirstymą
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STACIONARINIŲ PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMAS
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5 Organizuojančios įstaigos:

VšĮ VUL SK (18 ASPĮ)

LSMUL KK (10 ASPĮ)

VšĮ KUL (8 ASPĮ)

VšĮ RŠL (8 ASPĮ)

VšĮ RPL (11 ASPĮ)



REGIONO ORGANIZUOJANČIOS ASPĮ KOMANDA

✓ Administracijos atstovas

✓ Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

✓ Infekcijų kontrolės specialistas ir (ar) gydytojas epidemiologas

✓ Vyriausiasis slaugos koordinatorius

✓ Informacijos sklaidą koordinuojantis asmuo

✓ GMP paslaugas teikiančios ASPĮ atstovas, kitų įstaigų atstovai

✓ REGIONO PLANAS (turima infrastruktūra, plėtros poreikis, personalo 

pasitelkimo klausimai, užpildymo COVID-19 pacientais kriterijai, seka, 

eiliškumas, pacientų srautų perskirstymo kriterijai, seka ir etapai, paslaugų 

teikimas kitomis ligomis sergantiems pacientams, GMP integravimo tvarka, 

aprūpinimo AAP apimtys ir kt.)
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NACIONALINIS PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMO 

ORGANIZAVIMO KOORDINAVIMAS (V-2558 2020-11-06)
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KOORDINATORIUS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

5 REGIONO 

ORGANIZUOJANČIOS 

ASPĮ

56 PASITELKIAMOS 

ASPĮ

KOORDINACINĖ 

GRUPĖ

SAVIVALDYBĖS 

MERAS, 

DIREKTORIUS



PACIENTŲ SRAUTŲ VALDYMO PRIEMONĖS
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SISTEMOS
REGIONO ĮSTAIGOS

Pilnavertis PAASP 

darbas

Atnaujinta 

Karščiavimo klinikų 

veikla

Įteisintos nuotolinės 

paslaugos 

Stacionarizavimo

indikacijos GMP 

darbui

ASPĮ apmokėjimo 

strategija

Testavimo strategija

Vakcinavimo 

strategija

Pasitarimas 1 kartą

per savaitę

On-line lovų dėl 

COVID-19 užimtumo 

duomenų stebėsena  

Prognozės apie lovų 

dėl COVID-19

užimtumo pateikimas

Kitų paslaugų teikimo  

užtikrinimas ir  

pacientų srautų tarp 

ASPĮ perskirstymas

ASPĮ veiklos 

organizavimo, 

infrastruktūros 

įvertinimas 

Planinių ir COVID-

19 paslaugų 

proporcijų 

perskirstymas

Personalo darbo 

perorganizavimas, 

funkcijų 

perskirstymas



ORGANIZUOJANČIOS ASPĮ FUNKCIJOS VEIKIMO 

TERITORIJOJE

✓ Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas, suderintų nurodymų

veikimo teritorijoje esančioms ASPĮ davimas

✓ Pacientų srautų valdymas (nukreipimas, sprendimų dėl pacientų perkėlimo į

veikimo teritorijoje esančias ASPĮ priėmimas ir kt.)

✓ Klausimų, susijusių su personalo srautų valdymu, pasitelkimu, sprendimas

✓ ASPĮ konsultavimas ir metodinis vadovavimas

✓ Mobiliųjų sveikatos priežiūros specialistų brigadų organizavimas

✓ Iš valstybės rezervo gautų AAP, diagnostikai ir gydymui reikalingų MP

paskirstymo organizavimas

✓ Priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėsena, problemų identifikavimas ir jų

sprendimas

✓ Bendradarbiavimas su įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, informacijos,

ataskaitų teikimas

✓ Kitų funkcijų, susijusių su paslaugų teikimo organizavimu, koordinavimu ir

pacientų srautų valdymu, vykdymas
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STIPRYBĖS (1)

✓ Šalies gyventojams reikalingas paslaugų kiekis planuojamas,

organizuojamas ir užtikrinamas per 5 regionus

✓ Kiekviename regione centrinis vaidmuo tenka koordinuojančiai

įstaigai:

- įgaliojimai planuoti ir organizuoti šių paslaugų teikimą regione

- atsakomybė už regiono gyventojams reikiamo paslaugų masto 

užtikrinimą

✓ Racionalus pacientų srautų paskirstymas užtikrinant, kad visiems

pacientams reikiamu laiku būtų suteikta pagalba, atitinkanti jų

poreikius ir racionaliai naudojami regiono ASPĮ ištekliai

✓ Metodinis vadovavimas regiono ASPĮ ir mobilių brigadų pagalba

vietoje

✓ Kompleksinis infrastruktūros ir investicijų planavimas
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STIPRYBĖS (2)

✓ ASPĮ partnerystė ir glaudus bendradarbiavimas, operatyvus 

problemų identifikavimas ir sprendimas, dėl ko:

- veiksmingiau pasirengiama ekstremaliųjų situacijų atvejais užtikrinti 

savalaikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams

- subalansuojami paslaugų teikimo netolygumai regiono teritorijoje, 

užtikrinamas visų paslaugų regiono pacientams prieinamumas ir kokybė

- padidinamas regiono ASPĮ veiklos efektyvumas

- racionaliai naudojamos PSDF biudžeto lėšos

✓ Betarpiškas partnerių - SAM, VLK, savivaldybių administracijų ir kt. 

įsitraukimas – greita informacijos sklaida, grįžtamasis ryšys, pagalba 

ir  problemų sprendimas 



PERSPEKTYVOS - AŠTUONIOLIKTOSIOS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMA

✓ Sukurti bazinį asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų paketą,
siekiant, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos laiku gauti
reikiamas kokybiškas sveikatos paslaugas

✓ Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą pritaikyti
ekstremalioms situacijoms ir skirti investicijas tvarumui stiprinti

✓ Sutaryti teisines galimybes reglamentuoti regioninį ASPĮ
bendradarbiavimo modelį

✓ Sukurti ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės sistemą

✓ Sukurti objektyviomis sąnaudomis grįstą sveikatos finansavimo
modelį ir sistemą, apskaičiuojančią objektyvias asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kainas

✓ Įvertinti ir tobulinti privalomąjį sveikatos draudimą, ieškoti kitų
sveikatos priežiūros finansavimo šaltinių, būdų ir formų
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DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ 



Project results and 
recommendations for 
further hospital cooperation 
enablement 

Linas Dičpetris
Partner, EY



Developed governance 
structure and process:
• 5 regions
• 5 Local project boards
• 5+ working groups
• 1 Regional Health Board

Clarified benefits and 
communication to:
• Patients
• Specialists
• Healthcare institutions
• Local institutions
• MoH and other national and 

local institutions

Addressed key challenges 
of cooperation via the 
action plan:
• Financial
• Technological
• Organisational
• Legal 

Prioritized cooperation 
cases in:
• Core activities 
• Supporting activities

Tested cooperation scenarios 
in:
• Patient flow management
• Telemedicine
• Uniform treatment 

algorithms
• Knowledge and practice 

sharing and others

Patient

Hospital cooperation components addressed during the project

Established cooperation 
principles:
• Voluntary participation
• Respect to deadlines
• Operational and 

accounting transparency
• Availability of specialists 

and their competencies



Organisation management elements analysed to helped identify cooperation 
opportunities

Strategy and objectives

Governance and organisational structure

Processes/ Projects

Employees

Assets

Data, 
indicators 

and analytics 

Technology 
and 

digitalisation

Methods and  
protocols

Quality, risk 
management 
and control 

environment

Population and patients

Partners and stakeholders 

Supply of goods and services, 
financing, regulation, cooperation, 

taxation 

Service provision

Leadership philosophy and organisational culture



Hospital cooperation piloting resulted into tangible benefits for participants

Various scenarios of hospital 
cooperation have been 
defined and tested in practice

New regional hospital group 
management practices 
developed and tested (5 Local 
Project Boards and a Regional 
Health Board)

Understood and 
communicated benefits of 
hospital cooperation, 
eliminated or reduced fear of 
change

An international conference on 
the sharing of good practices 
and the policy dialogue event 
were organised to discuss 
alternative ways of cooperation 
and present the results

Hospitals’ goodwill and 
interest in seeking common 
solutions have been 
demonstrated

On the basis of voluntary 
cooperation, groups of change 
ambassadors formed in 5 
regions

Recommendations were 
produced and hospital leaders 
have concluded on the need to 
continue the cooperation after 
the project

Action plan developed for the 
longer-term hospital             
cooperation and healthcare     
service provision
improvement 



Challenges encountered helped to identify future actions required

Financial:

lack of a system of financial incentives and initiatives from the
Government

Legal:

lack of legal framework which would promote cooperation between
different healthcare institutions

Operational:

Slow pace, unaligned views and fear of job losses

Technological:

lack of a common strategy for the implementation of technological
solutions



Main advantages and disadvantages of voluntary cooperation model

ADVANTAGES DISADVANTAGES

► Optimization and synergy opportunities

► Promoting improvement

► Maintains organizational autonomy and
flexibility

► Simpler process management

► Focused cooperation to exploit the most
needed missing elements

► Is based on stakeholders benevolence
and therefore motivation

► Achievement of the identified goals

► Increased motivation of healthcare
specialists

► Difficult to set unified goals

► For subjective reasons cooperation may
terminate or be ineffective

► Slower joint decision-making

► Different processes and approaches
among the institutions

► Fragmented resources and competencies

► Different organizational cultures prevent
effective cooperation

► Competition for patients and financial
resources

► May not resolve all asset-sharing cases and
needs



The main recommended principles for further enablement of hospital cooperation

It is important to capture the lessons learned from the past, and to implement hospital cooperation model as 
transparently and objectively as possible, based on the following principles 

Clear goals and prioritisation of 
patient benefits  

1

Involvement of all 
stakeholders

2

Transparency and communication  

Well managed transformation 
process

3

4



Any questions? 

Linas Dičpetris
Partner, EY



Knowledge and experience sharing
1. Kaunas region
2. Klapėda region
3. Panevėžys region
4. Vilnius region
5. Šiauliai region



EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Structural Reform 
Support

Kauno regiono pilotavimo rezultatai ir

siūlomi kiti žingsniai 

Assoc. prof. Kęstutis Stašaitis,
Director of Medicine and Nursing

LSMU hospital Kaunas clinics



Kauno regiono pilotai

Kauno regione dalyvaujančių ligoninių bendradarbiavimo bandomajame 
projekte skaičius: 2+1** (iš 11 įstaigų)

Kas buvo atlikta 2020 liepos – 2021 kovo mėn. projekto metu?

2. Sudaryta Kauno 

regiono 

bendradarbiavimo

taryba 

3. Parengtas, 

suderintas ir 

pasirašytas 

bendradarbiavimo 

protokolas

4. Pasirinkti 

bendradarbiavimo 

atvejai

5. Sudaryta Kauno 

regiono specialistų

darbo grupė

6. Reguliariai 

rengiami Tarybos bei 

darbo grupių 

susitikimai

**Slaugos ligoninė

1. Suorganizuotos 

focus grupės regione 

išgryninant galimus 

bendradarbiavimo 

atvejus



1. Bendradarbiavimo sritis: skubios
stacionarinės ir ambulatorinės
pagalbos srautų valdymas regione



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta skubios stacionarinės pagalbos ir ambulatorinės pagalbos srautų 
valdymo bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti tikslai, uždaviniai ir siekiami rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3

Detaliai aprašytas procesas pagal stacionarinę ir ambulatorinę grandį 4

Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos išmoktos 
pamokos5



Kauno regiono užfiksuotos pamokos praktinio 
pilotavimo metu

Srautų paskirstymas yra būtinas
1

2

3

Srautų paskirstymas turi vykti be žmogiškojo faktoriaus, t.y. neturi būti skambinama ir
klausiama, o turi būti viskas automatizuota, kad išvengti subjektyvių vienašališkų
sprendimų

Realios situacijos kitoje ASPĮ žinojimas, gali padėti ne tik sutaupyti resursų pervežant
pacientus į netinkamą įstaigą, bet galbūt ir pagerinti pacientų išeitis, nes ne visada GMP
automobilyje galima skirti lygiavertį gydymą lyginant su ASPĮ

4 Į pacientų srautų procesą svarbu įtraukti visas suinteresuotas šalis, surasti bendrą
sutarimą, nustatyti bendras taisykles ir jas išplatinti



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓ Sukurti realiu veikiantį modelį/

platformą, kurioje visos

suinteresuotos pusės galėtų

objektyviai matyti miesto ligoninėse

esančių Skubios pagalbos skyrių

užimtumą, paslaugų prieinamumą.

✓ Sukurti ir įgalinti pareigybę, kuri 24/7

stebėtų Skubios pagalbos skyrių

užimtumą ir galėtų koordinuoti

apkrovas, taip pat keisti pacientų

srautus pagal poreikį, pvz.: jei

vienoje iš ligoninių sugenda įranga.

✓ Reikalinga tvarka dėl pacientų

stacionarizavimo iš III - io lygio

PSPS į kitą II-o lygio ligoninės

stacionarinį skyrių.

✓ Siūloma parengti tvarką, kad

informaciją apie pacientus, išleistus

iš skubios pagalbos skyrių

ambulatoriniam gydymui, pasiektų

šeimos gydytojus. Taip būtų

užtikrinta tęstinė pacientų sveikatos

priežiūra.

✓ Siūloma poliklinikoms, šeimos

centrams skirti daugiau dėmesio

savo pacientų informavimui, kur jie

turėtų kreiptis, prireikus medicininės

paslaugos, po įstaigos darbo

valandų, poilsio ir švenčių dienomis.

✓ Siūloma parengti tvarką, įtraukiant

socialinius savivaldybės skyrius, dėl

socialiai apleistų, vienišų pacientų,

išleistų iš skubios pagalbos skyrių

ambulatoriniam gydymui tolimesnio

gyvenimo/gydymo sąlygų

užtikrinimo.

✓ Šis projektas svarbus, ir tokios

pradėtos iniciatyvos turėtų tęstis ir po

šio projekto, ar bent numatyti

galimybę įtraukti ir į kitų projektų

apimtis.

✓ Projekto tąsoje siūlytume įtraukti

pagal galimybes kuo daugiau

regiono įstaigų, nes Kauno miesto

ligoninėse gydosi viso regiono

(neretai ir ne Kauno apskrities)

pacientai.

+



2. Bendradarbiavimo sritis: 
inovatyviųjų pirkimų planavimas

Assoc. prof. Helga Marija Kauzonė,
Director of Management and Infrastructure

LSMU Kaunas hospital



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta inovatyviųjų pirkimų planavimo bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžtas pirkimo objektas, siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3

Sukurtas inovatyviojo pirkimo planas4

Identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos išmoktos pamokos5



Pacientų srautų valdymas Kauno regione atliekant materialiųjų ir 
žmogiškųjų išteklių stebėjimą realiuoju laiku

TIKSLAI

1. Užtikrinti Kauno regiono ASPĮ bendradarbiavimą ir tarpusavio pagalbą valdant skubios
pagalbos ir intensyviosios terapijos pacientų srautus normaliomis sąlygomis ir
ekstremalių situacijų atvejais.

2. Sutrumpinti laukimo laiką, pagerinti pacientų priežiūros kokybę, sumažinti ASPĮ
kaštus.

REZULTATAI

• Kontroliuojamas pacientų srauto valdymas nepriklausomai nuo įvairių aplinkybių.

• ASPĮ biudžeto racionalus panaudojimas.

SĖKMĖS VERTINIMO RODIKLIAI

• Parengtas veiksmų ir priemonių planas dėl skubios pagalbos ir intensyviosios terapijos 

pacientų srautų valdymo Kauno regione



Pacientų srautų valdymas Kauno regione atliekant materialiųjų ir 
žmogiškų išteklių stebėjimą realiuoju laiku

✓ Poreikių identifikavimas 

✓ Pirkimo organizavimo komandos subūrimas 

✓ Inovatyviojo viešojo pirkimo objekto 

išgryninimas

✓ Rinkos tyrimas ir atviros konsultacijos su 

rinkos dalyviais bei mokslo ir studijų 

institucijų atstovais dėl inovatyvaus 

produkto, kuris išspręstų visuomenės ir/ ar 

perkančiosios organizacijos problemą - ar 

tikrai inovatyviojo produkto dar nėra rinkoje?

✓ Inovatyviojo produkto koncepcijos 

išgryninimas 

✓ Produkto naudos ir norimos kokybės 

vertinimas - įvertinti inovatyviojo viešojo 

pirkimo poreikio svarbą atsižvelgiant į jo 

įsigijimo kainą

✓ Inovatyviojo produkto aprašymas

✓ Inovatyviojo produkto 

pagaminimas ir diegimas

✓ Įsigyto inovatyviojo produkto 

vertinimas 

Pirmas etapas

Inovatyviojo viešojo pirkimo objekto 

išgryninimas

Antras etapas

Inovatyviojo viešojo pirkimo 

vykdymas

Trečias etapas

Inovatyviojo produkto diegimas

Trukmė: 2-8 mėn. Trukmė: ~4 mėn. Trukmė: ~6-12 mėn.

✓ Produkto pirkimo biudžeto ir 

finansavimo šaltinių nustatymas

✓ Išankstinis paskelbimas apie 

inovatyvųjį viešąjį pirkimą 

✓ Potencialių dalyvių pastabų funkcinei 

specifikacijai analizė 

✓ Pirkimo būdo pasirinkimas 

(rekomenduojama konkurencinio 

dialogo

✓ Viešojo pirkimo procedūrų vykdymas 



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓Numatyti produkto įsigijimo ir

palaikymo finansavimo šaltinius

✓Parengti tvarką dėl pacientų srautų

valdymo Kauno regione atliekant

materialiųjų ir žmogiškų išteklių

stebėjimą realiuoju laiku

✓ Įdiegti inovatyvųjį sprendimą ASPĮ

šalies mastu

✓Parengti veiksmų ir priemonių

planą dėl skubios pagalbos ir

intensyviosios terapijos pacientų

srautų valdymo Kauno regione

Tolimesnė projekto sėkmė priklauso nuo motyvuotos komandos



EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Structural Reform 
Support

Klaipėdos regiono pilotavimo 

rezultatai ir siūlomi kiti žingsniai 



Klaipėdos regiono pilotai

Klaipėdos regione dalyvaujančių ligoninių bendradarbiavimo 
bandomajame projekte skaičius: 6 (iš 8 įstaigų)

Kas buvo atlikta 2020 liepos – 2021 kovo mėn. projekto metu?

2. Sudaryta

Klaipėdos regiono

bendradarbiavimo 

taryba 

3. Parengtas, 

suderintas ir 

pasirašytas 

bendradarbiavimo 

protokolas

4. Pasirinkti 

bendradarbiavimo 

atvejai

5. Sudaryta 

Klaipėdos regiono 

specialistų darbo 

grupė

6. Reguliariai 

rengiami Tarybos bei 

darbo grupių 

susitikimai

1. Suorganizuotos 

focus grupės regione 

išgryninant galimus 

bendradarbiavimo 

atvejus



1. Bendradarbiavimo sritis: Skubių ir planinių
pacientų srautų tarp regiono ASPĮ valdymas

Virgilijus Vanagas
Klaipėda university hospital



1. Regiono pacientų, kuriems būtina skubi ir neatidėliotina pagalba, srautų į 
Klaipėdos mieste veikiančių daugiaprofilinių ligoninių (KUL, RKL, KJL) valdymas

Paskirstyti regiono pacientų, kuriems būtina skubi

ir neatidėliotina pagalba, srautus savaitės

dienomis, atsižvelgiant į realias kiekvienos

ligoninės galimybes:

▪ teikiamų specializuotų paslaugų profilius;

▪ dirbančių medikų kvalifikaciją;

▪ ištyrimo ir gydymo galimybes.

T
IK

S
L

A
S

1) Įsivertinti kiekvienos ASPĮ galimybes ir

kompetencijas, atskirti ir įvardinti

nesikartojančių ir besikartojančių paslaugų

profilius, juos suderinti tarp Klaipėdos ASPĮ;

2) Susitarti, kuriomis savaitės dienomis

kiekviena ASPĮ teiks besikartojančių tarp

ASPĮ profilių skubios ir neatidėliotinos

specializuotos pagalbos paslaugas;

3) Nesikartojančias specializuotas paslaugas

kiekviena ASPĮ teiks kiekvieną savaitės dieną

ištisą parą.

U
Ž

D
A

V
IN

IA
I

REZULTATAS

✓ Pasirašytas savanoriško 

bendradarbiavimo tarp ASPĮ 

susitarimas;

✓ Iš anksto žinomos didesnio pacientų 

srautų dienos;

✓ ASPĮ medicinos personalo, teikiančio 

skubią ir neatidėliotiną specializuotą 

pagalbą, darbo grafikų optimizavimas ir 

pritaikymas realiems darbo krūviams;

✓ Gerėjanti regiono pacientams teikiamų 

paslaugų kokybė. 



2. Pacientų, gydomų  Klaipėdos mieste veikiančių daugiaprofilinių ligoninių stacionarų 
skyriuose, planinių perkėlimų tolesniam tęstiniam gydymui į rajonines ligonines, srautų 
valdymas

Įgyvendinti LR SAM ministro 2016-07-20 įsakymą Nr.

V-960 „Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugos

teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

T
IK

S
L

A
S

1) Nustatyti informacijos apie planuojamą perkelti

pacientą perdavimo metodus ir būdus, ASPĮ

užtikrinti informacijos perdavimą ir/ar priėmimą

vieno „langelio“ principu;

2) Nustatyti pacientų transportavimo iš ligoninės į

ligoninę galimus būdus (šis uždavinys paliktas

spręsti nukreipiančiai ir priimančiai ASPĮ atskiru

tarpusavio susitarimu);

3) Įvertinti rajoninės ligoninės galimybes priimti

pacientus, atsižvelgiant į jų sveikatos būklės

sudėtingumą (šis uždavinys paliktas spręsti

nukreipiančiai ir priimančiai ASPĮ atskiru

tarpusavio susitarimu).

U
Ž

D
A

V
IN

IA
I

REZULTATAS

✓ ASPĮ įsteigti komunikaciniai taškai, 

vyksta komunikacija apie planinių 

pacientų perkėlimų tarp ASPĮ; 

✓ Derinamos transportavimo ir pacientų 

priėmimo galimybės tarp įstaigų.



Klaipėdos regiono užfiksuotos pamokos praktinio 
pilotavimo metu

Tam tikros regiono asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir
bendradarbiavimo sritys yra specifinės regione, todėl jų sprendimui nereikia
centrinės valdžios teisinių sprendimų (SKP tarp ASPĮ). Pakanka suinteresuotų
ASPĮ savanoriško bendradarbiavimo. ASPĮ pavaldumas tokios formos
bendradarbiavimui įtakos neturi.

Yra centrinės valdžios (SAM ministro įsakymas), bet jis tarp regiono ASPĮ
neįgyvendintas, realiai nevyksta, nors reikalingas tik papildomas susitarimas
tarp kelių įstaigų dėl kelių įgyvendinimo aspektų.

Formalus bendradarbiavimas tarp įstaigų yra numatytas, tačiau yra būtina ir
savanoriško bendradarbiavimo forma. Taip gaunamas mišraus
bendradarbiavimo formų pritaikymas geriausiam rezultatui pasiekti.

1

2

3



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

Siūlome šį projektą plėtoti toliau tarp kelių Klaipėdos miesto ir rajono ligoninių

siekiant praktiškai įsitikinti jo veiksmingumu ilguoju laikotarpiu.

Siūlyti Klaipėdos mieste veikiančioms ASPĮ šio projekto pagrindu vystyti

tarpusavio bendradarbiavimą savanoriškumo principu.

Manome, kad ateityje (pasibaigus ekstremaliai situacijai ir karantinui šalyje)

galimas planinių pacientų iš rajono ligoninių į Klaipėdoje veikiančias ligonines

srautų valdymas.



2. Bendradarbiavimo sritis: telemedicinos ir
nuotolinių paslaugų teikimo planavimas

Marius Bartkus
National Klaipėda hospital



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta telemedicinos ir nuotolinių paslaugų teikimo planavimo 
bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3

Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas nuotolinių konsultacijų teikimo procesas4
Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos 
išmoktos pamokos5



Klaipėdos regiono užfiksuotos pamokos praktinio 
pilotavimo metu

1. Atlikus teisės aktų analizę, pastebėta, kad nėra nustatytos aiškios

atsakomybės tarp gydytojų teikusių telemedicinos ar nuotolines

paslaugas;

2. Telemedicinos ir nuotolinių paslaugų modelio plėtojimas būtinas su

aiškiomis finansavimo gairėmis;

3. Technologinių priemonių trūkumas sistemingam telemedicinos ir

nuotolinių paslaugų teikimui. Standartizuotos „platformos“

nebuvimas siekiant efektyvesnio šių paslaugų plėtojimo.



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

Teisinės bazės naujinimas šių paslaugų teikimą reglamentuojančių

teisės aktų. Taip pat aiškiai nustatyti atsakomybes tarp ASPĮ ir

sveikatos priežiūros specialistų teikiančių šias paslaugas.

Finansavimo modelio sukūrimas šioms paslaugoms teikti, taikant

vienodą modelį visoje šalyje.

Sukurti aiškūs technologiniai (standartizuoti) sprendimai šių

paslaugų plėtrai.



EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Structural Reform 
Support

Panevėžio regiono pilotavimo 

rezultatai ir siūlomi kiti žingsniai 

Mindaugas Vaitkus, MD 
Deputy director,

National Panevėžys hospital



Panevėžio regiono pilotai

Panevėžio regione dalyvaujančių ligoninių bendradarbiavimo 
bandomajame projekte skaičius: 2 (iš 11 įstaigų)

Kas buvo atlikta 2020 liepos – 2021 kovo mėn. projekto metu?

2. Sudaryta 
Panevėžio regiono 

bendradarbiavimo 

taryba 

3. Parengtas, 
suderintas ir 

pasirašytas 

bendradarbiavimo 

protokolas

4. Pasirinkti 
bendradarbiavimo 

atvejai

5. Sudaryta 
Panevėžio regiono 

specialistų darbo 

grupė

6. Reguliariai 
rengiami Tarybos bei 

darbo grupių 

susitikimai

1. Suorganizuotos 
focus grupės regione 

išgryninant galimus 

bendradarbiavimo 

atvejus



1. Bendradarbiavimo sritis:
pacientų srautų valdymas



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta pacientų srautų valdymo bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3
Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas procesas dėl pacientų srautų valdymo tarp 
įstaigų ir numatyti tolimesni žingsniai 4
Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos
išmoktos pamokos5



Panevėžio regiono pilotavimo rezultatai

✓ Remiantis LR SAM įsakymais, sudaryti atsakingų Respublikinės

Panevėžio ligoninės specialistų, kurie atsakingi už kuruojamą

sritį (vaikų ligos, terapinės ligos, reanimacinė ir intensyvios

pagalbos) sąrašai su kontaktais, kurie pateikti regiono ASPĮ;

✓ Pacientų srautų valdymui darbas organizuotas skirtingų ASPĮ

gydytojams susisiekiant per org-metodinį kabinetą;

✓ Įvykusios nuotolinės gydytojų specialistų konsultacijos.



ASPĮ užfiksuotos pamokos ir pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

Iškylanti problema – pacientų,

kuriems nebereikalingas aktyvus

gydymas, pervežimas pagal

gyvenamą vietą, nes gydanti ASPĮ

atsakinga už pervežimą

Nustačius COVID-19 ligą,

paciento artimųjų atsisakymas

priimti pacientą pagal gyvenamą

vietą, nes yra užsikrėtimo baimė

Pacientų transportavimo išlaidos

įskaičiuotos į paslaugos

apmokėjimą, tuo būdu patiriamas

nuostolis ASPĮ

✓Siūlymas patobulinti pervežimo

paslaugų apmokėjimo sistemą

✓Siūlymas užtikrinti COVID-19

liga sergančių pacientų slaugą

✓Siūlymas išdiskutuoti – ar

pervežimo į gyvenamą vietą

paslauga yra medicininė

paslauga?



2. Bendradarbiavimo sritis: žinių ir gerųjų
praktikų dalijimasis (nuotolinės konsultacijos)



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta žinių ir gerųjų praktikų dalijimosi bendradarbiavimo sritis 
regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3
Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas procesas dėl žinių ir praktikų dalijimosi tarp 
įstaigų ir numatyti tolimesni žingsniai 4
Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos
išmoktos pamokos5



Gydytojams vaizdo konsultacijos (stacionarizuotų pacientų) patogesnės, nei gaunama

informacija raštu – galima papildyti, komentuoti realiu laiku ir tartis dėl efektyviausio gydymo ar

papildomų tyrimų atlikimo. Nebelieka poreikio pacientą transportuoti į kitos ASPĮ, kad įvertintų

specialistai, nebent tai būtina, bet tai aptariama konsultacijos metu.

Regiono ASPĮ teikia klinikinį atvejį per saugius kanalus, pateikdami klinikinius, laboratorinius ir

vaizdo tyrimus – konsultuojantis gydytojas, numatytu laiku, įvertinęs pateiktą situaciją,

susijungia vaizdo konsultacijai. Aptariami pacientui atlikti tyrimai ir pateikiamos rekomendacijos

(papildomai išsiunčiant atsakymą).

Panevėžio regiono pilotavimo rezultatai

Specialistų nuotolinės konsultacijos su vaizdu

Laboratorinių ir instrumentinių bei radiologinių tyrimų perdavimas konsultuojančiajai ASPĮ.

1

2

3



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓Reikalinga IT platforma saugiam

pacientų duomenų pateikimui

✓Reikalingas apmokėjimas už

suteiktas nuotolines vaizdines

konsultacijas (įskaičiuojant

resursus reikalingus pasiruošti

konsultacijai)

✓Reikia suvienodinti regiono ASPĮ

atliekamus tyrimus, nes

laboratoriniai ir instrumentiniai

tyrimai rodo skirtingus rezultatus,

kadangi jie atliekami skirtingų

gamintojų



Lunch break
12:00 – 13:00 
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Agenda item Speaker Time

5.4 Knowledge and experience sharing: Vilnius region Valdas Pečeliūnas (VU Santaros clinics) 13:00 – 13:20

5.5 Knowledge and experience sharing: Šiauliai region
Remigijus Mažeika (National Šiauliai hospital) 13:20 – 13:40

6
Connecting the Dots: an Ecosystem approach for the 
hospitals

Brian O'Connor (ECHAlliance) 13:40 – 14:10

7 Promoting benefits of hospital cooperation and practicalities Peter Horn (EY Germany) 14:10 – 14:40 

Short break 14:40 – 15:00

8 Panel discussion “How to enable and strengthen hospital cooperation further?”
Moderator: Marius Čiurlionis (Ministry of Healthcare)
Experts: Živilė Gudlevičienė (The Office of the Government), Odeta Vitkūnienė (Ministry of Healthcare),
Skirmantas Mockevičius (Association of Lithuanian Municipalities), Feliksas Jankevičius (VU Santaros clinics),
Renaldas Jurkevičius (LSMU Kaunas clinics), Remigijus Mažeika (National Šiauliai hospital), Arvydas Skorupskas
(National Panevėžys hospital), Vinsas Janušonis (Klaipėda university hospital), Vida Augustinienė (Council of
Representatives of Lithuanian Patient Organizations), Darius Steponkus (Lithuanian Medical Leaders' Union)

15:00 – 15:45

9 Closing remarks Linas Dičpetris (EY) 15:45 – 16:00



EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Structural Reform 
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Vilniaus regiono pilotavimo 

rezultatai ir siūlomi kiti žingsniai 

Valdas Pečeliūnas, MD PhD
Director of Medicine

Vilnius university hospital Santaros clinics



Vilniaus regiono pilotai

Vilniaus regione dalyvaujančių ligoninių bendradarbiavimo 
bandomajame projekte skaičius: 10+1* (iš 18 įstaigų)

Kas buvo atlikta 2020 liepos – 2021 kovo mėn. projekto metu?

2. Sudaryta Vilniaus 

regiono 

bendradarbiavimo 

taryba 

3. Parengtas, 

suderintas ir 

pasirašytas 

bendradarbiavimo 

protokolas

4. Pasirinkti 

bendradarbiavimo 

atvejai

5. Sudaryta Vilniaus 

regiono specialistų

darbo grupė

6. Reguliariai 

rengiami Tarybos bei 

darbo grupių 

susitikimai

1. Suorganizuotos 

focus grupės regione 

išgryninant galimus 

bendradarbiavimo 

atvejus

*Greitosios pagalbos stotis



1. Bendradarbiavimo sritis: pacientų srautų
valdymas bendradarbiaujant su greitosios
medicinos pagalbos tarnybomis



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta pacientų srautų valdymo bendradarbiaujant su greitosios 
medicinos pagalbos tarnybomis bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3
Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas procesas dėl pacientų srautų valdymo 
bendradarbiaujant su greitosios medicinos pagalbos tarnybomis ir numatyti tolimesni 
žingsniai 4

Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos išmoktos 
pamokos5



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓ Regiono ASPĮ turėtų būti įdiegta

koordinatoriaus pareigybė, ar priskirtos

funkcijos jau esantiems specialistams

Koordinatoriaus užduotis:

24/7 užtikrinti veiklos koordinavimą su

kitomis regiono įstaigomis teikiant

pagalbą pacientams

✓ Siekiant regiono ASPĮ vadovybę

motyvuoti planuoti ir diegti įstaigų

bendradarbiavimą užtikrinančias

organizacines priemones sudaryti

rodiklį įstaigos ar vadovo darbo

kokybės vertinimui

✓ Pacientų perkėlimas tarp įstaigų

siekiant užtikrinti optimaliausią

sveikatos paslaugų suteikimą

✓ Klasterių pacientų srautų

organizavimas

✓ Telemedicinos paslaugų teikimo

koordinavimas:

✓ Specialisto-specialisto

konsultacijų organizavimas

✓ Konsiliumų tarp ASPĮ

koordinavimas

Pagrindinės įstaigų bendradarbiavimo sritys 



ASPĮ bendradarbiavimo koordinatorius

Pareigybės aprašymas (pagrindinės funkcijos)

Medicininis išsilavinimas, 

darbo patirtis

Informacijos valdymas

Srautų koordinavimas

Telemedicina

• BPS

• Visuomenės sveikatos specialistas

• Gydytojas

• Atstovaujamos įstaigos užimtumas, specialistų kontaktai

• Įstaigos specialistų atsakomybės sritys

• Regiono ASPĮ teikiamos paslaugos

• Regiono ASPĮ padalinių užimtumas

• Pacientų perkėlimo tarp įstaigų organizavimas, koordinavimas

• Informacijos apie teikiamas paslaugas, ASPĮ užimtumą, specialistų 

prieinamumą teikimas

• Konsultacijų tarp skirtingų įstaigų specialistų organizavimas

• Konsiliumų tarp skirtingų ASPĮ organizavimas

• Statistinių formų ir finansinės telemedicinos paslaugų dokumentacijos 

tvarkymas



2. Bendradarbiavimo sritis: inovatyvių 

komunikacijos priemonių diegimo planavimas



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta inovatyvių komunikacijos priemonių diegimo planavimo 
bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3

Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas procesas dėl inovatyvių komunikacijos priemonių 
diegimo planavimo ir numatyti tolimesni žingsniai 4

Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos išmoktos 
pamokos5



Vilniaus regiono užfiksuotos pamokos praktinio 
pilotavimo metu

1. Pandemijos laikotarpiu nuotolinio bendravimo platformos tapo
kasdieninio darbo dalimi

2. Komunikacijos technologijų plėtra ypatingai greita, komunikacinių
priemonių prieinamumas visuotinis

3. Šiuo metu nėra poreikio diegti naujas komunikacijos priemones

4. Komunikacinių technologijų srityje aktualiausi klausimai:

• Personalo apmokymai

• Duomenų saugumo užtikrinimas (mokamų, aukštesnio saugumo
lygio komunikavimo platformų diegimas)

• Aukštos skiriamosios gebos vaizdų perdavimas diagnostinių
tyrimų aptarimui



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓Paskirti konsultacijas

administruojantys kontaktiniai

asmenys kiekvienoje ligoninėje

bei įsteigiamas kiekvienoje ASPĮ

bendradarbiavimo koordinatorius

✓Parengti bendrą nuotolinių

konsultacijų tarp skirtingų ASPĮ

specialistų teikimo tvarkos

aprašą, kuris apima visų

suinteresuotų pusių funkcijas bei

atsakomybes

✓Sukurti koordinacinį tinklą, su

visiems pasiekiama informacine

baze, talpinančia konsultuojančių

specialistų sąrašus bei kontaktus

✓Parengti konsiliumo tvarkos

aprašą, kuris apibrėžia kaip

organizuoti reikalingų specialybių

gydytojų iš skirtingų ASPĮ

konsiliumą, taip pat kaip vyks

dalyvavimas

✓Sukurti pasirašymo galimybę

e.sveikatoje (E. parašo

instrumentas) ir sukurti statistinę

pildymo formą dėl konsiliumo

sprendimų

✓Suderinti vieningą virtualią

platformą (kalendoriaus

valdymui, komunikacijai)

konsiliumų vykdymo naudojimui

✓Sukurti ir išgryninti telemedicinos

paslaugų apmokėjimo tvarką

✓Sukurti ir suderinti telemedicinos

paslaugų įkainius
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Šiaulių regiono pilotai

Šiaulių regione dalyvaujančių ligoninių bendradarbiavimo
bandomajame projekte skaičius: 7 (iš 9 įstaigų), likusios 2 dalyvavo
stebėtojo teisėmis

Kas buvo atlikta 2020 liepos – 2021 kovo mėn. projekto metu?

2. Sudaryta Šiaulių

regiono 

bendradarbiavimo

taryba 

3. Parengtas, 

suderintas ir 

pasirašytas 

bendradarbiavimo 

protokolas

4. Pasirinkti 

bendradarbiavimo 

atvejai

5. Sudaryta Šiaulių

regiono specialistų

darbo grupė

6. Reguliariai 

rengiami Tarybos bei 

darbo grupių 

susitikimai

1. Suorganizuotos 

focus grupės regione 

išgryninant galimus 

bendradarbiavimo 

atvejus



1. Bendradarbiavimo sritis: savalaikių, orientuotų į
pacientą, kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų
teikimas: Žalieji koridoriai



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta žaliųjų koridorių bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3
Išdiskutuotas, sutartas, aprašytas kiekvienai regiono įstaigai žaliųjų koridorių 
algoritmo regione taikymas ir numatyti tolimesni žingsniai 4
Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos 
išmoktos pamokos5



Projekte dalyvaujančios įstaigos paruošė (ruošia) savo „Žaliųjų koridorių“ vidines tvarkas,

atsižvelgdami į turimus žmogiškuosius išteklius.

Pravesti mokymai projekte dalyvaujančioms įstaigoms bei regiono pirminės asmens sveikatos

priežiūros įstaigoms ir pristatyta VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės „Žaliųjų koridorių“ veikla.

Šiaulių regiono praktinio pilotavimo rezultatai

Bendradarbiavimas diegiant algoritmą regione, sudaro sąlygas 

suteikti savalaikes paslaugas pacientams.

Projekte dalyvaujančios įstaigos pristatė (pristatys) savo „Žaliųjų koridorių“ tvarkas savo rajonų

pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

1

2

3



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓ Įgyvendinti „Žaliųjų koridorių“

tikslą - pacientui, kuriam

pagrįstai pirmą kartą įtariamas

onkologinis susirgimas,

nustatyti diagnozę per 14 darbo

dienų.

✓ Įstaigoms bendradarbiaujant,

gerinti paslaugų prieinamumą

jau nustačius onkologinę

diagnozę.

✓Dalintis gerąja praktika „Žaliųjų

koridorių“ srityje.



2. Bendradarbiavimo sritis: savalaikių, orientuotų į
pacientą, kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų
teikimas: klasterinių atvejų logistikos monitoringas



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta klasterinių atvejų logistikos monitoringo bendradarbiavimo 
sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3
Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas procesas kaip užtikrinti klasterinių atvejų 
logistikos monitoringą regione ir numatyti tolimesni žingsniai 4
Atliktas pilotavimas pagal suderintą procesą, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos 
išmoktos pamokos5



Nuolatinė procesų stebėsena leidžia identifikuoti problemas ir pasiūlyti greitą ir efektyvų

sprendimą.

Skirtingos regiono įstaigos susiduria su skirtingomis problemomis: nustatyti dokumentacijos

pildymo, pacientų logistikos ir pradinio gydymo trūkumai.

Šiaulių regiono užfiksuotos pamokos praktinio 
pilotavimo metu

Bendradarbiavimas įpareigoja dviejų krypčių veiksmui (ataskaitų teikimas), kuris didina abipusį

pasitikėjimą ir sutelkia bendram tikslui.

1

2

3

Ligoninės yra motyvuotos tęsti pradėtą bendradarbiavimą pacientų 

logistikos monitoravimo srityje ir po pilotinio projekto.



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓Tęsti stebėseną (monitoravimą)

ir reguliarius atsakingų asmenų

pasitarimus.

✓ Įgyvendinti numatytas poveikio

priemones.

✓ Identifikavus naujas problemas,

greitai ir efektyviai bendru

susitarimu rasti tinkamą

sprendimą.



3. Bendradarbiavimo sritis:
specialistų pasidalijimas

(specialistų katalogo sukūrimas)



Kas buvo atlikta savanoriško bendradarbiavimo tarp 
ligoninių pilotinio projekto metu?

Išgryninta ir apibrėžta specialistų pasidalijimo bendradarbiavimo sritis regione 1

Apibrėžti siekiami tikslai, uždaviniai ir rezultatai2

Atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė  3
Išdiskutuotas, sutartas ir aprašytas procesas kokie žingsniai bus žengiami link 
specialistų pasidalijimo regione ir numatyti tolimesni žingsniai 4
Sukurtas specialistų katalogas, identifikuoti iššūkiai ir užfiksuotos išmoktos 
pamokos5



Šiaulių regiono praktinio pilotavimo rezultatai

Sukurtas specialistų katalogas, siekiant pagerinti klasterinių

paslaugų bei „Žaliųjų koridorių“ paslaugų prieinamumą.



ASPĮ pasiūlymai tolimesniam veiksmų planui

✓Kas ketvirtį atnaujinti katalogo

duomenis, siekiant išlaikyti

aktualią informaciją.

✓Dalintis gerąja praktika Šiaulių

regione.



Brian O’Conor
Chair of the European 

Connected Health Alliance

Connecting the Dots: an ecosystem 
approach for the hospitals



brian@echalliance.com

www.echalliance.com

@ECHAlliance

Brian O'Connor
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Diverse and complex challenges determine the healthcare scenery

► Growing interdisciplinary service provision is required in hospitals

► Closer integration of inpatient, day-care and outpatient medicine is                  
becoming necessary

► Infrastructure in hospitals is often outdated

► Prospect: more complex hospitals with a high degree of specialization

► An aging society faces a low birth rate

► Result: change in morbidity and thus also in the necessary supply 
of medical services 

► A range of affordable services adapted to demand is 
becoming necessary

► Shortage of skilled workers: an intensively limiting factor 
for success, growth and competition

► Patient empowerment: More information and more 
involvement

► Patient centricity: Patient-centered medical and care 
concept as a key quality feature - across all service 
stages (prevention, treatment, rehabilitation and care)

► Personalized medicine/ genomic-based services

► Dealing with digitization: Digital Natives, Generation Y 
and Dr. Google

► Competitive position often marked by high regional redundancy - many hospitals 
compete for the same market with similar services at scarcer financial resources 

► However, the market potential here is declining (due to outpatient treatment and 
shorter lengths of stay) - in many places there is no longer potential for expanding 
services

► Increased demand for services vs. decreasing 
provision of resources (tariff and state-wide base 
rate developments, higher reduction risks for 
refinancing of services by the MDK (Health 
Insurance Medical Service), removal of care from 
DRG, etc.)

► reduction in financing requirements through 
intensive optimization of resource utilization is 
becoming necessary

► The necessary focus on cost-effective service 
provision requires new location concepts, 
especially with increasing outpatient care

► Digitization is becoming a critical success factor at all stages 
of service provision 

► Establishment of systems for eHealth and mHealth

► Usage of Big Data and Smart Analytics

► Implementation of artificial intelligence and robotics

► Internet of Things

► Telemedicine

1
Demography

2
Patient/ 
Customer

3
Market 
Area

4 Digitization

5

Economic
Pressure

6
Structure & 
Process

Challenges
of the 

Healthcare
Market



Page 90

The shift from a cost-recovery principle to a DRG system was accompanied by serious 
consequences for many hospitals

German healthcare system specifics

Self-help organizations complement the professional care system and provide resources

Joint 
Federal 

Committee

Federal Ministry of Health

16 Federal 
Ministries of 

Health

17 Association of SHI 
Physicians

Association of Statutory 
Health Insurance Funds

102.000 Doctor‘s 
Surgeries (Outpatient)

Federal Medical 
Association

17 State 
Medical 

Association

German 
Hospital 

Association

16 State 
Hospital 

Association

State Hospital 
Association

1,925 Hospitals (Inpatient 
Care)
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Local Health Insurance 
Representatives

As of 2003, a universal, performance-oriented and flat-rate reimbursement system was introduced as part of the SHI Healthcare Reform Act. All full and partial inpatient 
hospital services, with the exception of psychiatric and psychosomatic facilities, are to be reimbursed using diagnosis-related groups (DRGs).

The consequence of these developments is an increasing 
number of network structures in the hospital system. 

 e.g. group formations, cooperation alliances with and without 
capital links or branch systems. This increase in alliances can be 
observed not only in Germany. In many countries around the 
world, the cost pressure on hospitals is growing. One 
consequence is the increase in partnerships to counter this cost 
pressure in the best possible way. 

Federal funding programs

 Whereas until the mid-1990s there was more of a tendency 
toward mergers and conglomerates, the focus now lies more on 
strategic alliances and cooperative ventures that represent 
voluntary cooperation between two or more partners in order 
to create a win-win situation for all involved.

This development is supported in Germany by measures such as 
the implementation of the Structural Fund in the Hospital 
Structure Act (2016)

➢ This structural fund provides funding for collaborations 
generated from the liquidity reserves of the Health Fund.

48 private insurances companies 
(4.5 million clients)

110 statutory health insurances 
(73 million clients)

1.925 hospitals (35 university 
hospitals)

385.000 physicians

6 million people work in healthcare 
(12% of working population)

356 billion Euro in health 
expenditures (11% of the GDP)

Shortened length of 
stay in hospitals

Stabilization of SHI 
expenditures

Performance-related 
remuneration

Transparency about  
services and costs

“Money follows 
performance” principle

Competition among 
hospitals

Promotion of 
structural change
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EY Theses

For the majority of hospitals with a high density of care, the following factors apply:

This results more and more often in a negative operating result

Many of the services offered to the market coincide among the competitors of a region

Digitization as a means of increasing efficiency is hardly or not at all being promoted in 
many hospitals

The market potentials are mostly exhausted regionally, are limited and possibly even 

oversupplied in metropolitan areas

Each hospital tries to meet the requirements with its own means and solitary solutions and 

bears the respective costs alone

Highly complex market requirements, equally binding for all competitors, apply
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Benefits of Cooperations between Hospitals

Improvement of medical care

Operational and economic optimization

Complex therapeutic / 
diagnostic medical issues

Needs-based and, in particular, 
geographically close healthcare 
(esp. in structurally weak areas)

Know-how, exchange of 
opinions and experience

Economies of scale 
and scope

Increased competitive 
advantage, improved image

Location safeguarding, 
risk reduction
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Overview of Types of Cooperation in the Healthcare Market

Cooperation
A cooperation is characterized by a longer-term, but limited, inter-company cooperation between legally independent economic partners. The concerned parties willingly decide to limit 
their own autonomy of action in order to realize advantages within the cooperation. This interdependence can manifest itself in the form of barter relationships and/or resource pooling.

Hospital x Hospital y

Medical Practice

Rehabilitation 
Clinic

Distributor of 
Diagnostic Devices

Product Developer

Vertical Cooperations

Cooperation with suppliers 
and/or distribution partners 
along the value chain in 
order to improve efficiency 
and product / service quality

Diagonal Cooperations

Cross-industry cooperation e.g., to obtain lower-
cost diagnostic equipment or to engage in other 
product development and research activities

Horizontal Cooperations

Economic cooperation between companies of the same industry. Partners have simultaneously a cooperative and
potentially competitive relationship. Presented with a variety of opportunities for collaborative task fulfillment:

 Exchange of experience and opinions, reciprocal specialization

 joint market research, development, acquisition and use of production equipment, customer service

 joint purchasing, distribution, sales and advertising activities
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Use Cases of Cooperation between Hospitals

Countering financial 
hardships of some 

hospitals

Shared use of equipment 
and infrastructure

Restructuring of individual medical 
departments: Analysis of each department 
by utilization, number of cases, length of 
stay, and migration within and outside the 

service area, subsequently merging or 
converting some departments

Strategic cooperation 
between hospitals: 

"Lighthouse project 
model" (often under a 

unified ownership)

Joint purchasing, 
technical-manual service 

and joint diagnostics such 
as in the laboratory or with 

large equipment
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For networking and cooperation approaches, a step model can be adopted at different levels for 
implementation 

 Options for 
cooperation for 
municipal hospitals 
exist at different 
levels

 With increasing 
networking, the 
potential for 
financial 
optimization as 
well as procedural 
and organisational 
advantages for the 
cooperating 
hospitals increase.

Fundamental cooperation
Joint digitization approaches and 

Cooperation in various medical and non-medical areas

Shared Service Centre 
Secondary and tertiary services and other services

Merger
Municipal holding structure with independent 

subsidiaries up to the further complete merger of houses

1

Networking of all (municipal) services 
in a health region

Hospital with integration of upstream and downstream 
health services

Framework for cooperation

2

3

4
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► Solitary and previously 
separately operating houses 
and companies

► In addition, solitary upstream 
and downstream medical 
services (nursing homes, 
practices, IT, upstream and 
downstream services). 

Municipal hospital 1

Municipal hospital 2

University Hospital

Regional Cluster

…
.
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Networking intensity has a gradual effect on scale results and economic 
benefits

Digitalization and 
cooperation

Creation and use of a joint 
infrastructure and application 

landscape; cooperation on 
individual services

Shared-Service-
Center

Medical concepts 
and organisational
form

Establishment of shared 
service centers for 

secondary and tertiary 
services - also in a legally 
joint organisational form

Coordination and consolidation 
of the medical service areas, the 

organisational form under 
company law and the research 
focus of the individual hospitals 

Proportion of scale effect: 

5-10%

Proportion of scale effect: 

10-20%

Economies of scale and synergy potential: 100%

Networking with and integration 
of peripheral service providers

Additional effect: 

+10-20

Integration, coordination and central 
management of all medical service 

providers and services including their 
networking

1

Proportion of scale effect: 

70-80%

2 3 4
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Analytical focus

The first step: Development and pursuit of a 
coordinated digitization strategy

Patient focus
Remote 
diagnosis/
telemedicine

Automation focus

Prevention

Sensor-based patient 
observation

Self-diagnosis and 
online medical advice

Web-based self-
management

Medication monitoring

Assisted Living

Clinical decision support

Data Analytics

Optimization of the 
patient flow

Remote monitoring for 
intensive care patients

Planning of personnel 
deployment

Supporting applications for
mobile health workers

Foresight 
Analyses

Integrated electronic 
patient file

Standardization of the clinical service 
process

Tracking treatment pathways and 
outcomes

Patient behavior and 
well-being

Electronic booking and 
appointment systems

The development of a digitization
and IT strategy as well as the
associated definition and selection of
systems and applications are a core
challenge for all hospitals. At the
same time, development in this area
represents a key success factor for
future requirements.

The joint development and usage of
the digital infrastructure as well as
the selected system and application
creates a basis for potential future
consultations and expanded fields of
cooperation.

Costs (which are not small) for the
development of an IT strategy and
system establishment can thus be
shared. In addition, interfaces
between systems can be minimized
and process costs for data exchange
and networking can be saved.

1
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The second step: Sharing and operating of 
shared service centers

Services

Plan secondary and 
tertiary services 

across sites

Staffing

Acquisition, 

Recruitment

and allocation 

Real Estate

Building and 
technical 

equipment

Shared 

Service 

Center

Organizational 
structures

Reduce 
bureaucracy

Utilize inventories instead of 
building new ones

► Share real estate with 
appropriate building structure 

► Sharing large medical 
equipment and its maintenance

Centralized concepts for

► DL such as cleaning, laundry, 
catering, logistics, energy supply 
if necessary

► Laboratory and pharmacy, sterile 
supplies, medical technology

► Purchasing

► Rehabilitation facilities

► Clustering to form intralogistics 
centers

► Bundle accounting & 
controlling structures 
(Financial accounting, payroll)

► Public relations, marketing, 
construction and planning 
departments

Increase management efficiency
Increase administrative efficiency

► Addressing and recruiting 
skilled workers can be done in 
a more attractive and pooled 
way

► Pool organizations facilitate 
change and enable quick 
reactions in the event of 
misallocation

2
The bundling of expertise in
specialized service centers creates
professional service units with
effective and efficient process
structures for the cooperation
partners. Know-how is being bundled
and developed in a targeted manner.
Volume bundling can also create
effects that allow services to be
operated in-house that would not be
economically viable if organized on a
stand-alone basis.

Volume bundling creates degression
effects, particularly in the secondary
and tertiary service sectors, which
allow considerable cost savings in
operation and thus in the billing rate
for the service purchasers.

The service units can be organized
in separate companies. This allows
transparent control and assessment
of the value added contribution for
the partners in the network.
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The third step: Coordinated medical concepts 
and social pooling

► Obtaining and expanding study 
participants for necessary 
center certifications.

► Increasing the attractiveness 
for refinanced studies due to 
the pooling of patient flows

► (Sales) tax synergy effects 
through tax groups

► Fast decision-making without 
duplicate structures

► Reduction of administrative 
structures

► Development of centers for the 
bundling of technical expertise

► Merging duplicate structures

► Coordinated design of processes 
and medical equipment

Company 
organization

Research

Medical 
concept

Consolidated 
medical 

services and 
integrated 

organizational 
form

3
Specialist expertise, personnel
resources, processes and equipment
must be consolidated and
coordinated to provide the best
possible patient care. A patient-
centric focus and bundling of
synergies is essential to avoid
duplicate structures, for example, at
the department level as well as at the
level of medical technology (large-
scale equipment). In addition, there
are improved opportunities for
reinvestment in medical technology.

As a component of the medical
concept, research plays a special
role. By bundling service areas, both
necessary study participations for
certifications can be secured and the
attractiveness for externally funded
studies can be increased. In addition,
any research findings can be
integrated more easily into day-to-
day hospital operations.

A company merger can realize
(sales) tax synergy effects and
streamline organizational structures
for fast decision-making without
duplicate structures.
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The fourth step: A coordinated medical portfolio enables the 
best possible patient care and creates economic advantages

Duplicate structures
Synergy potential

Provided that security of supply is ensured and the hospitals are located close to each other,
the following exemplary bundling of a medical portfolio could make sense.

Hospital 2

Psychiatric care 
hospital

Bundling of specialized 
supply units

Reduction of duplicate 
structures

Hospital 1

General surgery 2

Geriatric rehab

Gynecology 1

Infectiology

Intensive care 2

Psychiatry 2

Internal medicine

General surgery 1

Gynecology 1

Dermatology

Ophthalmology

Vascular Surgery

Otolaryngology

Intensive care 1

Neonatology 1

Oncology

Hospital 2
 Focus on outpatient care (incl. 

outpatient surgery center)

 Psychiatric care

Hospital 1

 Focus on surgical inpatient care

Focused care through location-based center structure 

Center for Emergency 
Medicine

Psychiatry

Psychotherapy

Psychosomatics

Center for psych. health

Psychiatry

Psychotherapy

Center for psych. health

Obstetrics

Neonatology

Adolescent Medicine

Mother and child center

Pediatric surgery and urologyENT, head and neck surgery

Ophthalmology

Neurology

Head and Neuro Center

Neurosurgery

Oncology

Radiotherapy

Oncology center

4
Highly qualified, holistic care

► Bundling of specialized care units

► Interdisciplinary, intersectoral 
treatment approaches

► Sharpening of profile through 
centers and focal points

► Increased competence through 
specialization and refinancing 
through adapted processes and 
structures

► Optimized communication and 
cooperation

► Compliance with lower staffing 
limits / minimum volumes / 
emergency levels

Economic alignment

► Bundled process control 
increases revenues

► Concentrated structures enable 
cost reduction

► Personnel allocation, especially 
joint personnel pools

► Optimization of material costs 
through volume effects

► Uniform image to the public

► Attractiveness of the workplace

Advantages

Neurosurgery

Gastroenterology

Orthopedics

Palliative Care

Psychiatry 1

Radiology 1

Radiotherapy

Trauma surgery 1

Urology

Facial surgery

Neonatology 2

Neurology

Pediatrics

Plastic surgery

Pediatric Surgery

Radiology 2

Trauma Surgery 2

Raising the profile 
through the develop-
ment of centers: e.g. 
mother-child center

Development of 
an outpatient 
surgery center
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Expected opportunities but also risks of cooperation, mergers and networking 
must be examined in perspective

Market

perspective

Medical 

Perspective

Financial-

Perspective

Technical 

Perspective

Fiscal 

Perspective

Legislative 

Perspective

Cultural 

Perspective

Opportunities and risks in the financing structures

► Consideration of potential business development

► Analysis of shareholder claims 

► Analysis and evaluation of collective bargaining and monetary effects

► Changed appearance vis-à-vis cost units

Real estate and technical equipment 
► Comparison of the existing situation with current and future planned use 

► Target concept for the adjusted demand

► Analysis of investment needs

Hospital planning aspects
► Legal framework conditions such as state 

aid, community, labour and cartel law as 
well as merger control

► Effects on hospital law, budget and 
hospital fee agreements

► Aspects of company law in the case of 
joint corporations

Market potential and balance of power 
► Determination of a realistic market potential 

and its development

► Estimation of future patient and referral 
behavior

► Derivation of competitiveness and own market 
position

Corporate culture
► Analysis and outlining of corporate cultural 

differences and commonalities 

► Identification of risks for the change processes

► Coordinated and planned change management 
including controlled communication to 
stakeholders on all individual elements of 
cooperation

Effects of transactions
Medicine portfolio
► Identification of coordinated, merged medical services (duplicate 

structures, "lighthouses")

► Changes in the need for care, G-BA regulation, quality requirements, 
etc.

► Ensuring basic care vs. specialization per location

► Recording of the tax status

► Presentation of the effects of planned transactions on 
the tax attributes (loss carryforwards, interest 
carryforwards, tax benefits through tax groups)
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EY Theses

Transferring organisational structures that have grown separately from each other into a joint service provision 
and coordinating them with each other requires interdisciplinary focus and coordinated change management

Experienced partners and intensive coordination between the cooperating parties are 
critical success factors

All elements of cooperative or continuing transactional efforts should be examined from different 

perspectives with regards to beneficial and detrimental effects 

Synergy effects and improvement potentials as well as resulting risks should be identified 
prospectively in order to derive concrete alternative courses of action and starting points

Benefits and risks in cooperations are interdisciplinary and heterogeneous - just as 
services in hospitals are complex
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