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Apibrėžimas sveikatos politikos lygmenyje?

1. Susan Swientozielskyj et al, NHS England: Multi-disciplinary Team Handbook, January 2015
1 Paveiksliukas,  https://ya-webdesign.com/download.html

• Asmens poreikiai
• Konkrečios situacijos
• Individualūs pasirinkimai



Apibrėžimas Žmogui 

„Aš galiu planuoti savo [sveikatos] priežiūrą su

žmonėmis, bandančiais suprasti mane ir mano globėjus;

leidžiančiais man kontroliuoti ir pasiekti tas paslaugas,

kurios padėtų siekti man svarbių tikslų.“

2. National Voices, Think Local Act Personal, A Narrative for Person-Centred Coordinated Care,  NHS England Publication Gateway Reference Number: 00076



Susipažinkime: 75 metų ponas Singh 
• Pacientas nori, kad būtų pakeistas

klubo sąnarys
• Pacientas jau keletą kartų atsisakė

šios procedūros
• Šiuo metu skausmas nepakeliamas

Gretutinės ligos:
• Sunki LOPL, buvusi tracheostoma ir

gydymas RITS dėl kvėpavimo
nepakankamumo;

• Hepatitas C, sėkmingas gydymas,
remisija;

• Hipertenzija, 2 tipo cukrinis diabetas;
• 40 metų rūkymo stažas, nerūko 5 metus.

2 paveiksliukas, https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/learning-materials?page=2



Ponas Singh norėtų gydytis ligoninėje, 
kuriai jis rūpėtų

Į pacientą orientuotos Sveikatos priežiūros sistemos misija, vizija, 
vertybės, lyderystė ir kokybės gerinimas yra suderintas su į pacientą 
orientuotais tikslais3

3. What Is Patient-Centered Care?, NEJM Catalyst, January 1, 2017;



4. Patient experience improvement framework, Care Quality Commission, June 2018

Ar saugu?

Ar efektyvu?

Ar rūpinamasi?

Ar klausomasi?

Ar gerai valdoma?

Jūs [Pacientas] esate apsaugotas.

Jūsų [Paciento] priežiūra ir pagalba Jums efektyvi. 

Jūs [pacientas] esate įtrauktas į gydymą, Jus gerbia.

Jūsų [paciento] poreikia yra išgirsti.

Valdymas skatina sveikatos priežiūra prisitaikyti 

prie Jūsų [paciento] poreikių.



• Starteginė paciento patirčių analizė
• Įsipareigojimas dirbti su pacientus 

vienijančiomis organizacijomis

Sveikatos 
priežiūros įstaiga

• Pacientų grįžtamojo ryšio anketos
• Pacientui draugiška skundų sistemaSkyrius

• Pacientų skundai/padėkos/komplimentai/ 
liudijimai yra svarbi gydytojo formalaus 
vertinimo (GMC appraisal) sudedamoji dalis 

Medikas



Į pacientą orientuotoje sveikatos apsaugoje Paciento ir jo šeimos 
pasirinkimai, vertybės, kultūros tradicijos ir socioekonominės aplinkybės 

yra gerbiamos3

Ponas Singh susitinka su savo 
šeimos gydytoju

1. Ponas Singh yra Hepatito C 
nešiotojas.
• Pacientas nori, kad:

• Būtų informuotas chirurgas
• Būtų nuslėpta nuo šeimos



Paciento norai ir viešasis interesas

5. https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/learning-materials/serious-communicable-disease



2. Ponas Singh yra praktikuojantis hinduistas, kuris neseniai atvyko į Didžiąją
Britaniją ir niekada nebuvo gydytas šios šalies ligoninėje. Jis nerimauja dėl
maisto, higienos ir kitų su hinduismu susijusių įpročių.

Pono Singh susitikimas su savo 
šeimos gydytoju tęsiasi...



Kultūra gali tapti kliūtimi
sklandžiam gydytojo ir
paciento bendravimui

Generalinė Medicininos Tarnyba ( General
Medical Council):
Gydytojas privalo su paciento kūnu elgtis
pagarbiai ir oriai.

Gydytojas turi su žmogaus kūnu elgtis pagal
jo religines normas.



Ponas Singh ir jo šeima susitinka 
su ortopedu:

• Tai yra 4 susitikimas dėl klubo operacijos
• 3 kartus prieš tai viską aptaręs ponas

Singh atsisakė operacijos.

Į pacientą orientuotoje sveikatos apsaugos sistemoje pacientui ir jo
šeimos nariams yra suteikiama visa įmanoma informacija tinkamu laiku,
tam, kad pacientas ir jo šeimos nariai priimtų informuotą sprendimą3



6. National Institute of Health and Care Excellence (NICE): 7. Shared Decision Making Collaborative: A consensus statement; 8. Shared 
Decision Making Collaborative: An Action Plan 

Dalijimasis 
atsakomybe 
priimant 
sprendimą



Ponui Singh atliekama klubo 
sąnario keitimo operacija
Operacijos metu gili hipoksija.

Kompiuterinė tomograma rodo abipusę
plaučių emboliją.
Intubuotas ponas Singh guldomas į Intesyvios
terapijos skyrių.

Randama, kad nebuvo paskirtas mažos molekulinės masės heparinas 

Į pacientą orientuotoje sveikatos apsaugos sistemoje pacientui ir jo šeimos nariams
yra suteikiama visa įmanoma informacija tinkamu laiku, tam, kad pacientas ir jo
šeimos nariai priimtų informuotą sprendimą3



Pareiga atvirumui (Duty of candour) – tai teisiškai reglamentuota
gydytojo pareiga būti atviram ir nuoširdžiam su pacientais (ar
paslaugos gavėjais), pacientų šeima, kai kas nors pakrypsta netinkama
linkme, ir kai tie įvykiai sukėlė ar galėtų sukelti reikšmingą žalą.

7. Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014: Regulation 20



“Pasakyti „Aš apgailestauju“ 
nereiškia prisiimti asmeninę 

atsakomybę už kito asmens klaidą.
Tačiau labai tikėtina, kad šie žodžiai 

bus prasmingesni pacientui nei 
formalus atsiprašymas”

8. General Medical Council, Consent: patients and doctors making decision together



Ponas Singh gydomas
Intensyvios terapijos skyriuje



Į pacientą orientuotoje sveikatos apsaugos sistemoje yra
sudaromos sąlygos ir skatinamas šeimos buvimas su pacientu3

• 24 valandų telefono linijos
• Minimaliai ribojamos lankymo valandos
• Šeimos kambariai
• Šeimos automobilių stovėjimo vietos
• Šeimos narys/nariai

• gali būti gimdymo, priešoperacinėje palatoje,
• Operacinėje Cezario pjūvio op. metu
• šalia lovos budėti per naktį
• stebėti gaivinimą ir t.t...



Abipusė hospitalinė pneumonija

Nesėkminga ekstubacija

Pacientas ilgai junkomas nuo 
dirbtinės plaučių ventiliacijos

Intensyvios terapijos gydytojų 
komanda galvoja apie 

tracheostomiją

Ponas Singh gydomas
Intensyvios terapijos skyriuje



Į pacientą orientuota sveikatos priežiūra yra koordinuota, prieinama
ir pagrįsta bendradarbiavimu. Tinkama sveikatos priežiūra suteikiama
tinkamu metu ir tinkamoje vietoje3

9. NHS England: Multi-disciplinary Team Handbook



Pono Singh Intensyvios terapijos (IT) Multidisciplininė (MDT) komanda

Atvejo aptarimai kassavaitiniame MDT susitikime
IT konsultantas, 

Geriatras ir/ar
Vidaus ligų gydytojas
Fizioterapeutas
Dietologas

Farmakologas
MDT koordinatorius
Jaunesnieji medicinos 
gydytojai

MDT planas pasiūlomas ir aptariamas su pacientu, 
jo giminėmis. 

Platesnė komunikacija 
Šeimos gydytojas

Slaugytojai – praktikai
Bendruomenės slaugytojai
Bendruomenės globėjai 
(carers)
Socialiniai darbuotojai



Ponas Singh gydomas
Intensyvios terapijos skyriuje

• Tracheostomija
• Protarpinis delyras



Į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros dėmesio centre yra 
paciento fizinis komfortas ir emocinė gerovė3

10. Patient Experience in Adult NHS Services: Improving the Experience of Care for People Using Adult NHS Services: 
Patient Experience in Generic Terms, NICE Clinical Guidelines, No. 138., National Clinical Guideline Centre (UK), 2012 Feb

Paciento 
nepriklauso

mybė ir 
sutikimas

Pagarba 
pacientui ir 

jo 
rūpesčiams

Mityba
Skausmas ir 
asmeninė 

higiena



Ponas Singh gydomas
Intensyvios terapijos skyriuje

Būklė gerėja

Tracheostoma pašalinama

Pacientas daugiau nebenori būti 
intubuotas (įskaitant tracheostomą)



Noras likti su gimusiu negyvu 
kūdikiu kelias dienas.

Pacientas nenori būti intubuotas ir 
puikiai supranta, kad jam 

greičiausiai  išsivystys kvėpavimo 
nepakankamumas, kuris užsibaigs 

mirtimi.

Pacientas nenori, kad šeima sužinotų 
apie jo sunkią būklę. Pagal jo valia 
galima pranešti tik apie mirtį... 

Pacientas nebenori tęsti gydymo 
šalinant CO2 iš kraujo su specialiu 
aparatu, nors yra tinkamas 
kandidatas plaučių 
transplantacijai.

… ir daug kitų istorjų.



Į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros
privalumai3
• Aukštesnis pacientų ir jų šeimos narių pasitenkinimas sveikatos

priežiūra
• Pagerėjusi sveikatos apsaugos teikėjų reputacija
• Aukštesnė moralė ir didesnis medicinos personalo produktyvumas
• Efektyvesnis resursų paskirstymas
• Sumažėjusios išlaidos ir padidėjusios finansinės galimybės gydymo

eigoje
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Principal Liaison Adviser for London and the South of England in
General Medical Council, for her support and guidance preparing for
this conference.

Norėčiau padėkoti už patarimus rengiant šį pranešimą gerbiamai Jo
Wren, vyriausiajai Generalinės Medicinos Tarnybos koordinatorei
Londonui ir Pietų Anglijos regionui.



„Nebestumkime sergančių žmonių į
medicininių sprendimų priėmimo
procesą, labiau skirtą medicinos
praktikams. Verčiau švelniai raginkime
sveikatos profesionalus žengti į kitą
veidrodžio pusę.“
Riva Greenberg, 2017

Sir John Tenniel


