PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

Kitos ministerijos administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką
senėjimą“ tikslų yra siekiama šiomis priemonėmis:
1) 08.4.2-ESFA-V-613 „ Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos “;
2) 08.4.2-ESFA-V-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas
tikslinėms gyventojų grupėms kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos ligų
ir traumų, nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių mirties priežasčių srityse “;
3) 08.4.2-ESFA-V-617 „ Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti “;
4) 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (sudaro jungtinę priemonę kartu su priemone
08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas“ );
5) 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas onkologinių ligų srityje “;
6) 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
7) 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika,
sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“;
8) 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas “;
9) 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo
ir sveiko senėjimo srityje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

Priemonei Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 skirta 9,59 mln. eurų;

Projektų atrankos būdas:

Regionų projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 remiamos veiklos:
1. sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose (tikslinių
grupių asmenų švietimas, informavimas, mokymas ir kt.);
2. tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
infrastruktūros modernizavimas, investuojant į patalpų remontą,
rekonstrukciją, įrangos ir transporto priemonių įsigijimą.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Galimi pareiškėjai:

savivaldybių visuomenės sveikatos biurai
savivaldybių administracijos

Priemonės finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas su kitomis
priemonėmis:

Šios priemonės veiklas papildys Sveikatos
apsaugos ministerijos planuojamos įgyvendinti
priemonės, kurių veiklos orientuojamos į tikslinių
grupių asmenų informavimą, švietimą sveikos
gyvensenos temomis, sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimą ir palaikymą, jų sveikatos raštingumo
didinimą, t. y. priemonė 08.4.2-ESFA-V-613
,,Sveiko
senėjimo
skatinimo
iniciatyvos“,
priemonė 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų
gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ bei
priemonė Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Siekiami rezultatai:

Tikslinėms gyventojų grupėms efektyviau ir
kokybiškiau teikiamos visuomenės sveikatos
priežiūros (sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos)
paslaugos bei taikomos tikslinės sveikos
gyvensenos ugdymo ir sveikatos raštingumą
didinančios priemonės.
Šalies regionuose padidėjusi tikslinių grupių
asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos,
dalis.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas
tvirtinti:

1. Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti:
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815,
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ ir (arba)

3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties
aprašas“ ir (arba)
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“ ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825,
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ ir (arba)
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 (toliau – Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa) ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 (toliau – Nacionalinės
vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas), nuostatas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 veiklas, vertinama, ar projektai (veiklos ir
pareiškėjai) atitinka:
1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ 21 punkte
iškeltą tikslą, 22 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 23.1 papunktyje numatytas priemones;
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių
mažinimo krypties aprašas“ 35 punkte iškeltą tikslą, 36 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 37.2 ir (arba)
37.4 papunkčiuose numatytas priemones;
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ 29
punkte iškeltą tikslą, 30 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 32.1 ir (arba) 32.2.2, ir (arba) 32.2.4
papunkčiuose numatytas priemones;
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo“ 20 punkte
iškeltą tikslą, 21 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 23.2.1 ir (arba) 23.2.2, ir (arba) 23.2.3, ir (arba)
23.2.4, ir (arba) 23.2.6, ir (arba) 23.4.1 papunkčiuose numatytas priemones;
6 priedo ,, Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ 20 punkte iškeltą tikslą, 21
punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 22.1 papunktyje numatytą priemonę;
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ 42
punkte iškeltą tikslą, 43 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 45.12.4 papunktyje numatytas priemones;
ir (arba)
Tęsinys kitoje skaidrėje

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
Tęsinys
2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų
plėtros krypties aprašo“ 17 punkte iškeltą tikslą, 18 punkte nustatytą uždavinį ir
įgyvendina 29.4 ir (arba) 29.5 papunkčiuose numatytas priemones;
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ 7 punkte iškeltą tikslą, 8 punkte
nustatytą uždavinį ir įgyvendina 11.1 ir (arba) 11.2 papunkčiuose numatytas
priemones;
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ 12 punkte iškeltą tikslą,
13 punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 22.1 ir (arba) 22.5 papunkčiuose
numatytas priemones;
ir (arba)
3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos 168 punkte iškeltą
tikslą, 169 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 160.2.1.1 ir (arba) 160.2.1.4
papunkčiuose numatytas priemones ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir
kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1 papunktyje numatytas
priemones.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas
tvirtinti:

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių
plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis
neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal
kiekvieną iš šaltinių.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 ,,Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų

Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis
siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms
gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ tikslų yra siekiama šiomis priemonėmis:
1) 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“;
2) 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimas“;
3) 08.1.3-CPVA-V-605 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas“ (sudaro jungtinę priemonę kartu su priemone 08.4.2-CPVA-V-618
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“);
4) 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“;
5) 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir
prieinamumo gerinimas“;
6) 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių
atvejais infrastruktūros tobulinimas“;
7) 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“;
8) 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“;
9) 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros
gerinimas“.

infrastruktūros tobulinimas“

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):
Projektų atrankos būdas:

Priemonei Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 skirta 12,7 mln. eurų;
Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos Pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 remiamos veiklos:
1. efektyviam integruotos sveikatos priežiūros modeliui plėtoti reikalingos
veiklos:

infrastruktūros sukūrimas, gerinant onkologinių ligų prevencijos, ankstyvosios
diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų
gyventojams:
1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines atrankinės patikros
dėl onkologinių ligų programų paslaugas tikslinių teritorijų gyventojams ir / ar
vyresnio amžiaus žmonėms, aprūpinimas šioms paslaugoms teikti reikalinga
įranga;
1.2. spindulinės terapijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas:
šioms paslaugoms teikti skirtų patalpų rekonstravimas ir / ar remontas, medicinos
ir kitos įrangos įsigijimas;
1.3. inovatyvių technologijų diegimas specializuotą onkologinę pagalbą
teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose;
1.4. onkologinės pagalbos konsultacinėms asmens sveikatos priežiūros
paslaugoms tikslinių teritorijų gyventojams teikti reikalingos infrastruktūros
sukūrimas ar modernizavimas: konsultacijų kabinetų įrengimas – patalpų
rekonstrukcija ir / ar remontas, kompiuterinės technikos, baldų bei kitos įrangos
įsigijimas, medicinos įrangos ir transporto priemonių konsultacinėms paslaugoms
teikti įsigijimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Galimi pareiškėjai:

viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros
paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse
Nacionalinis vėžio institutas

Priemonės finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės derinama su Sveikatos apsaugos ministerijos numatoma įgyvendinti
priemone 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“.
Priemonės veiklas taip pat papildys Sveikatos apsaugos ministerijos numatomos
įgyvendinti priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“, 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“ bei 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos
gyvensenos skatinimas“.

Siekiami rezultatai:

Sumažėjęs pirmalaikis (0-64 m.) mirtingumas nuo piktybinių navikų tikslinėse
teritorijose;
Efektyviau teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje onkologinių susirgimų
valdymo srityje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti:
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau
– Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas ir Vėžio
kontrolės programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano (toliau –
Vėžio kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209,
priemones
ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau –
Sveiko senėjimo veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos
gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties
aprašas“ nuostatas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 veiklas,
vertinama ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
Vėžio kontrolės programos nuostatas – įgyvendina bent vieną 53.1, 79.2, 79.8,
160.2.2.3 punktuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
įgyvendina bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 4.19, 4.21, 4.24
punktuose numatytą priemonę
ir (arba)
Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo nuostatas – įgyvendina 30.2 punkte
numatytą priemonės veiklą (investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų
programų vykdymo infrastruktūrą).

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų
programos
Nr. 08.1.3.-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos,
įgyvendinimo
diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“
priemonės kodas
ir pavadinimas:
Patvirtintas
specialusis
projektų
atrankos
kriterijus:

Specialusis projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016-04-21
Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 3 priedo ,,Traumų ir
nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių
mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo
galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo“ ir (arba) 6 priedo „Efektyvios sveikatos
priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ nuostatas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3.-CPVA-V-603 veiklas, būtina
įsitikinti, ar projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano:
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo
išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ 38.5 punkte;
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimo“ 24.2, 24.2.1, 24.2.3, 24.2.3,1, 24.2.3.2 punktų;
6 priedo ,, Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ 24.1.2
punkte.
Tęsinys kitoje skaidrėje

INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Strateginio
planavimo
dokumento
pakeitimo
paaiškinimas:

Tęsinys

Papildytas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano 5 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų
kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“ 24.2.3.1 papunktyje (sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-568, 2016 m. birželio 30
d. įsakymas Nr. V-879) nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių
antrinio lygio stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas pacientams,
sergantiems galvos smegenų kraujotakos ligomis, bei numatytų kaip potencialių
nurodytos veiklos vykdytojų, sąrašas dviem viešosiomis įstaigomis, t. y. VšĮ
„Pušyno kelias“ ir VšĮ Klaipėdos universitetine ligonine (šios viešosios įstaigos
įtrauktos į 24.2.3.1 papunktyje nurodytų potencialių veiklos vykdytojų sąrašą
įvertinus minėtų ASPĮ pateiktą papildomą informaciją apie teikiamas atitinkamo
profilio viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas, pacientų srautus, turimas
galiojančias licencijas atitinkamoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti,
sveikatos priežiūros specialistų išteklius, kt.)
Atliktas papildymas neįtakoja Stebėsenos komiteto posėdžio metu patvirtinto
projektų atrankos kriterijaus turinio (veiklos) formuluotės ar patvirtinto
kriterijaus numerio.

