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Sąvokos ir sutrumpinimai
Darbuotojas
• Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre pagal darbo sutartį
dirbantis asmuo.
Klientas
• Paslaugos gavėjas
Kompetencija
• Tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas atlikti
užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus
Kompetencijų centras
• Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Kompetencijų ugdymas
• Profesinės kvalifikacijos teorinis ir praktinis tobulinimas, kuriuo siekiama pagilinti ar
atnaujinti įgytos kvalifikacijos (specialybės) ir (arba) profesinei veiklai reikalingas
žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius pagal nustatyta tvarka parengtas, suderintas
ir patvirtintas mokymo programas
Mokymo programa
• Tam tikros krypties tobulinimo turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, tobulinimui
pasitelkiamo akademinio ar profesinio personalo visuma ir jos aprašymas
SAM
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Standartas
• Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro teikiamų
kompetencijų ugdymo paslaugų standartas
Sveikatos priežiūros specialistai
• Asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistai, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė
verstis sveikatos priežiūros ar kita sveikatinimo veikla
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Standarto paskirtis
1. Standartas – vieša ir savanoriškai inicijuota deklaracija, kuria nustatomi
Kompetencijų centro darbo, ugdant sveikatos priežiūros specialistų
kompetencijas, principai ir įsipareigojimai. Kompetencijų centro darbuotojai
jų laikosi teikdami visas su sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų
ugdymu susijusias paslaugas.
2. Standartas yra parengtas tam, kad paslaugas gaunantys asmenys – sveikatos
priežiūros specialistai – gautų kaip įmanoma labiausiai jų poreikius ir
lūkesčius atitinkančias kompetencijų ugdymo paslaugas. Standarto taikymas
skatina nuolatinį Kompetencijų centro kompetencijų ugdymo tobulinimą,
sudaro sąlygas plėsti ir gerinti Kompetencijų centro darbuotojų ir klientų
bendradarbiavimą.
3. Teikdami kompetencijų ugdymo paslaugas, Kompetencijų centro vadovas ir
darbuotojai vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir Standartu.
Jei galiojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai Standartui
prieštarauja, galioja teisės aktų nustatyti reikalavimai.

Standartai,
procesų aprašai,
procedūrų apraša
Savanoriškas
taikymas

Kompetencijų
centras

Viešoji aplinka

Valstybinės
institucijos

Teisės
aktai

Mokymo programos

Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo reikalavimai, protokolai
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Sveikatos
priežiūros
įstaigos

Privati aplinka

Privalomas
taikymas

Paslaugos apibūdinimas
Kompetencijų ugdymas Kompetencijų centre apima:
 Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą:
o Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai:
 Dieninė mokymo forma;
 Nuotolinis mokymas;
o Seminarai;
o Konferencijos;
 Papildomas kompetencijas suteikiantį mokymą;
 Privalomąjį pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymą;
 Radiacinės saugos mokymą.

Kompetencijų ugdymo procesą sudaro šie etapai:

Mokymo
programų
rengimo
poreikio
nustatymas

Mokymo
programų
rengimas

Mokymo
organizavimas
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Mokymo
vykdymas

Mokymo
rezultatų ir
kokybės
vertinimas

Kompetencijų ugdymo paslaugos
teikimo principai
Teikdami sveikatos priežiūros specialistams kompetencijų ugdymo
paslaugas, savo veikloje vadovaujamės šiais principais:
Įstatymo viršenybės
Kompetencijų centro vadovo ir darbuotojų veikla atitinka aktualius teisinius pagrindus.
Visi sprendimai priimami tik vadovaujantis įstatymu ir jį lydinčiais teisės aktais.
Objektyvumo
Sprendimų priėmimas ir kiti oficialūs Kompetencijų centro veiksmai yra nešališki ir
objektyvūs.
Proporcingumo
Kompetencijų centro vadovo ir darbuotojų priimamų sprendimų mastas ir jo vykdymo
priemonės yra būtinos ir pagrįstos.
Nepiktnaudžiavimo valdžia
Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai nevykdo veiklos, neturėdami tam suteiktų
įgaliojimų, arba nepriima sprendimų pagal savo kompetenciją, siekdami kitų negu teisės
aktuose nustatyta tikslų.
Tarnybinės pagalbos
Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai, teikdami kompetencijų ugdymo paslaugas
sveikatos priežiūros specialistams, prireikus teikia vieni kitiems reikalingą informacinę ir
kitokią pagalbą (Kompetencijų centro viduje ir su kitomis įstaigomis).
Efektyvumo ir veiksmingumo
Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai jiems skirtus išteklius naudoja ekonomiškai
ir siekia rezultatų kuo mažesnėmis sąnaudomis. Ugdant sveikatos priežiūros specialistų
kompetencijas, siekiama kokybiškų rezultatų sumaniai ir taupiai naudojant turimus
išteklius, taikant įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
organizavimo formas, nuolat analizuojant, vertinant ir planuojant veiklą, remiantis
veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais.
Subsidiarumo
Sprendimai Kompetencijų centre priimami ir įgyvendinami tuo lygiu, kuriuo jie yra
efektyviausi – darbuotojai savarankiškai priima sprendimus, kuriuos priimti jie yra
įgalioti.
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Vieno langelio
Klientui informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas į juos
pateikiamas vienoje darbo vietoje.
Lygiateisiškumo
Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai savo veikloje atsižvelgia į tai, kad įstatymui
visi asmenys yra lygūs. Kompetencijų ugdymas yra socialiai teisingas, užtikrina asmenų
lygias teises ir galimybes, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos. Kiekvienam asmeniui laiduojamas kompetencijų ugdymo
prieinamumas, sudaromos sąlygos tobulinti turimas kompetencijas, kvalifikaciją ar įgyti
naujų kompetencijų.
Skaidrumo
Kompetencijų centro veikla yra vieša, išskyrus įstatymu nustatytus atvejus.
Atsakomybės už priimtus sprendimus
Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai, priimdami sprendimus, prisiima
atsakomybę už jų sukeltus padarinius.
Naujovių ir atvirumo permainoms
Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai ieško naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti
problemas ir nuolat mokytis iš gerosios patirties.
Išsamumo
Į prašymus ir skundus Kompetencijų centro vadovas ir darbuotojai atsako aiškiai ir
argumentuotai.
Kontekstualumo ir tęstinumo
Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymas yra glaudžiai susijęs su
nacionalinės sveikatos sistemos raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka
nuolat kintančias reikmes. Kompetencijų centras lanksčiai reaguoja į pokyčius ir perima
gerąją patirtį, sudaro sąlygas mokytis visą gyvenimą.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas
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Kompetencijų ugdymo paslaugos
kokybės parametrai
Įsipareigojame laikytis šių paslaugos kokybės parametrų:

Tinkamas sveikatos
priežiūros specialistas

 Bendraudami su Jumis, būsime nešališki, nedemonstruosime nuovargio,
abejingumo ar išankstinės nuostatos Jūsų atžvilgiu.
 Dėmesingai ir atidžiai išklausysime Jus, profesionaliai ir atsakingai padėsime Jums
pasirinkti mokymų programą, vietą ir laiką.
 Bendradarbiausime spręsdami kiekvieną iškilusį klausimą. Pasiūlysime Jums Jūsų
poreikius ir lūkesčius atitinkančius mokymus.
 Geranoriškai ir nuoširdžiai kartu ieškosime Jums geriausio sprendimo.
 Spręsdami problemas, visada ieškosime bendro sutarimo.
 Taikysime lanksčias mokymo formas.
 Kainą už mokymo paslaugas sudarys tik realiai Kompetencijų centro patiriamos
išlaidos.
 Užtikrinsime, kad lektorių ir praktinio mokymo vadovų kompetencija atitiktų
mokymo programose nustatytus reikalavimus.
 Mokymų metu Jums suteiksime žinių ir ugdysime Jūsų praktinius įgūdžius, kurie
bus naudingi Jūsų profesinėje veikloje.
 Ugdysime sveikatos priežiūros specialistų profesinį meistriškumą ir specialiąsias
kompetencijas, padedančias sveikatos priežiūros įstaigoms teikti kokybiškas
sveikatos priežiūros paslaugas. Suprantame, kad Kokybiškos sveikatos priežiūros
paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų
prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam
pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros
specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio
medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo
galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.
Išsilavinimas
Licencija
Profesinis meistriškumas
Kompetencijų ugdymas
Kompetencija
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Kompetencijų ugdymo paslaugos
standarto įgyvendinimo rodikliai
Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymą
organizuojame ir vykdome pagal galiojančių teisės aktų nuostatas ir
siekiame šių tikslų:
Dėmesys kokybei – nuolat siekiame aukštos ir laiku pateikiamų rezultatų kokybės ir
klientų pasitenkinimo.
Profesionalumas – bendraujame profesionaliai, kuriame Kompetencijų centro ir
kliento bendradarbiavimo kultūrą. Visais atvejais išliekame nešališki ir objektyvūs.
Tobulėjimas – nuolat tobuliname veiklos procesus ir procedūras, siekdami atitikti
augančius klientų lūkesčius, poreikius ir reikalavimus kokybei.
Informavimas – teikiame tik kiek įmanoma tikslią ir savalaikę informaciją. Laikomės
teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.
Pagarba kolegoms – palaikome ir skatiname kolegas, siekiančius profesinio
tobulėjimo tikslų. Tinkamai atstovaujame Kompetencijų centrui visose profesinėse
veiklose. Užtikriname draugišką ir darnią darbo aplinką. Bendradarbiaujame spręsdami
su sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymu susijusius iššūkius.
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Kompetencijų ugdymo kokybę vertiname atsižvelgdami į šiuos
kriterijus:







Sveikatos priežiūros specialistui keliamus reikalavimus;
Mokymo (mokymosi) turinį;
Mokymo organizavimo veiklą;
Lektoriaus ir praktinio mokymo vadovo kompetenciją;
Mokymo (mokymosi) aplinką;
Mokymo (mokymosi) išteklius.

Sveikatos priežiūros specialistai

Mokymosi turinys

Mokymų organizavimas

Motyvacija

Žinių naujumas

Kaina

Kvalifikacija

Mokymo metodai

Rinkodara

Programos aktualumas

Patirtis

Informacija iki mokymų

Kompetencijų
ugdymo kokybė
Grupės poreikiai

Laiko planavimas

Grįžtamasis ryšys

Grupės dydis

Kompetencija

Auditorija

Dėstytojai

Dalijamoji medžiaga

Mokymo priemonės

Praktinis mokymas

Mokymosi aplinka

Mokymosi ištekliai
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Kompetencijų ugdymo paslaugos standarto
kokybės vertinimas
Kompetencijų ugdymo kokybės užtikrinimo veiklą vykdome pagal
Europos kokybės ženklo (angl. European Quality Mark) vertinimo
sritis:
Mokymo paslaugų administravimas

Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas

Mokymosi pasiekimų įvertinimas

Kokybės valdymas

Kompetencijų ugdymo rezultatyvumą vertiname pagal šiuos
kriterijus:

Mokymo poreikių nustatymas
Vadovybės požiūris
Mokymo tikslingumas
Poreikių nustatymo
būdas

Mokymo tikslų nustatymas
Mokymo tikslų
aiškumas

Mokymo programų įgyvendinimas

Mokymo metodų
Mokymo tikslų
tinkamumas
nustatymo teisingumas
Mokymo programos
turinys
Mokymo vieta

Mokymo programų
vertinimas
Grįžtamasis ryšys:
Reakcija (programos
turinys, aplinka,
andragogo
kompetencija)
Žinojimas
Elgsena ir veiklos
rezultatai po mokymo
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Pagal Europos kokybės ženklo reikalavimus, atliekame kasmetinį įsivertinimą, rezultatus
pateikiame Europos kokybės ženklo nacionaliniam atstovui – Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacijai. Kas trejus metus atliekame išorinį kompetencijų ugdymo kokybės
vertinimą.
1. Nacionalinei
EQM tarnybai
pateikiama
paraiška
6. Procesas
kartojamas kas 3
metus

2. Nacionalinė EQM
tarnyba vertina
paraišką

5. Kasmet
nacionalinei EQM
tarnybai teikiama
ataskaita

3. Įsivertinimo
procesas

4. Išorinis
vertinimas

Standarto kokybės vertinimas apima šiuos etapus:
Stebėsena. Pasibaigus mokymams, kiekvienam iš Jūsų įteikiame anoniminį klausimyną
apie kompetencijų ugdymo organizavimo ir vykdymo kokybę. Savo nuomonę galite
išsakyti ir interneto svetainėje užpildę Paslaugų vertinimo klausimyną
https://www.apklausk.lt/s/5a0d938b454e3
Vertinimas. Stebėsenos metu surinktą informaciją apibendriname statistinėmis
informacijos apdorojimo programomis. Vertinimo rezultatus aptariame Kompetencijų
centro vadovybės ir skyrių vedėjų susirinkimuose, analizuojame gautus rezultatus ir
tokius rezultatus nulėmusias priežastis.
Viešinimas. Atlikę kompetencijų ugdymo kokybės vertinimą, rezultatus skelbiame
interneto svetainėje, pristatome SAM.
Tobulinimas. Parengiame kompetencijų ugdymo kokybės gerinimo planus, numatome
priemones jai gerinti. Pagal poreikį keičiame kompetencijų ugdymo veiklos vykdymo
tvarkos aprašus, taisykles, perskirstome išteklius, tobuliname darbuotojų kompetencijas
ir gebėjimus, tiksliname kokybės vertinimo kriterijus.
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Nuorodos į teisės aktus
Standartas parengtas pagal šių teisės aktų nuostatas:
1. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
įstatymas. 1999 m. birželio 30 d. Nr. VIII-822 (galiojanti suvestinė redakcija).
2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas. 1996 m. spalio
3 d. Nr. I-1562 (galiojanti suvestinė redakcija).
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. 1999 m. birželio-17 d. Nr.
VIII-1234 (galiojanti suvestinė redakcija).
4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir
jo finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo
tvarkos“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d.
įsakymo Nr. V-1260 redakcija);
5. Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir
Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.
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