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ŠIRVINTŲ  RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTOJIMO PROGRAMA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programa parengta siekiant suformuoti 

efektyvią  rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų sistemą ir paslaugų struktūrą.  

 

2. Programos tikslas sudaryti geresnes sąlygas pirminės sveikatos priežiūros prieinamumui, 

priimtinumui ir tinkamumui, didinant ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą, 

nuolat gerinant jų kokybę. 

3. Siekti  sumažinti siuntimų skaičių konsultacijoms ir stacionariniam gydymui, prioritetinį dėmesį 

skirti šeimos gydytojų veiklos plėtojimui. 

II. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SITUACIJOS ANALIZĖ 

3. Širvintų rajone gyvena 17040 gyventojų. Šiuo metu pirminės sveikatos priežiūros paslaugas 

rajono gyventojams teikia 3 pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos: 

3.1. VšĮ Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centras – 11248 prisirašiusiųjų pacientų; 

3.2. UAB „Gruodė“ – 1816 prisirašiusiųjų pacientų; 

3.3. UAB „Mūsų šeimos klinika“ -  2355 prisirašiusiųjų pacientų. 

4. Visos trys pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos įsikūrusios ne daugiau 1,5 

km. spinduliu Širvintų mieste (P. Cvirkos g. 13, P. Cvirkos g. 3, Vilniaus g. 43). 

5. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų 

skaičiaus normatyvas pagal apylinkės tipą atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2005 m. gruodžio 5 d. įsakyme Nr. V-943 nustatytus normatyvus. 

  

III. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS PLANAS 

  

4. Siekiant užtikrinti geresnes sąlygas pirminės sveikatos priežiūros prieinamumui ir tolygesniam 

pasiskirstymui rajone, naujas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir/ar įstaigų filialus steigti tik 

seniūnijų centruose, nuo Širvintų miesto centro nutolusiuose ne mažiau kaip 15 kilometrų. 

5. Siekiant gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę plėtoti šeimos gydytojo komandos 

modelį, sukuriant mobilią medicininių paslaugų pacientų namuose grupę. 

6. Siekiant gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prevenciją, numatyti priemones , 

skatinančias gydymo įstaigas ir šeimos gydytojus aktyviau vykdyti ligų profilaktiką.  

7. Siekiant užtikrinti tolygų šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų, teikiančių ambulatorinės asmens 

sveikatos paslaugas darbo krūvį, vienodą teikiamų paslaugų prieinamumą visiems pacientams pagal 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų tankį, pirminės sveikatos priežiūros įstaigos kabinetų 

išsidėstymo planą tvirtina savivaldybėje. 

8. Siekti , kad su šeimos gydytoju dirbančių slaugytojų būtų ne mažiau kaip 1 slaugytojas (etatas) 

vienam gydytojo etatui.  


