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PKT strateginių ketinimų
pareiškime aprašome, ką
norime numatyti
žmonėms ateityje,
nurodome savo tikslus ir
vaidmenis to siekiant,
pristatome savo vertybes
ir darbo būdus bei
pokyčius, kuriuos norime
padaryti.

VIZIJA
Mūsų vizija – sveikatos ir
socialinės priežiūros
tarnyba, aktyviai
formuojama pagal
pacientų, klientų,
slaugytojų ir
bendruomenių poreikius
bei patirtį, kad jie galėtų
gyventi kuo geriau.

TIKSLAS
Esame nepriklausomi ir
įtakingi. - Esame patikimas
pokyčių katalizatorius.
Įtraukiame žmones į sveikatos
ir socialinės priežiūros
paslaugas, kad jie galėtų turėti
realią įtaką šioms paslaugoms.
Tai darome eidami šalia
žmonių ir suteikdami jiems
galių. Rodome kelią ir
palaikome.

Kalbant apie sveikatos ir socialinės
priežiūros paslaugas, PKT
• atstovauja visuomenės interesams;
• skatina visuomenės įsitraukimą;
• padeda žmonėms, teikiantiems ar
ketinantiems pateikti skundą;
• skatina sveikatos ir socialinės
priežiūros įstaigas visuomenei teikti
konsultacijas ir informaciją apie
paslaugų rengimą, diegimą ir teikimą;
• atlieka tyrimus, padedančius nustatyti
geriausius konsultavimo ir visuomenės
įtraukimo metodus bei praktikas.

VERTYBĖS
Esame įsipareigoję laikytis Sveikatos ir
socialinės priežiūros tarnybos vertybių,
kurios atsispindės ir mūsų elgesyje:

Mūsų darbe
Bendradarbiavimas

Viso, ką darome, ašis yra žmonės

Meistriškumas

Visa ko pagrindas yra įrodymai

Atvirumas ir sąžiningumas

Turime nepriklausomą nuomonę

Atjauta

Dirbame partnerystėje

MŪSŲ DARBAS
Sveikatos ir socialinė priežiūra yra sudėtinga, todėl
padedame žmonėms joje orientuotis. Dalyvaujame,
įtraukiame ir apjungiame. Informuojame ir palaikome.
Siekiame palaikyti „nuolatinį pokalbį“ tarp visuomenės
ir sveikatos bei socialinės priežiūros specialistų. Šio
vietinio ir regioninio tinklo dėka galime kartu keistis

Mūsų į sprendimus orientuotas požiūris leis
žmonėms panaudoti savo patirtį, žinias ir
įgūdžius, kad jie galėtų daryti įtaką teisės
aktams, politikai ir praktikai sveikatos bei
socialinės priežiūros srityse.
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BENDRADARBIAVIMAS
Mūsų bendradarbiavimą skatinančios
priemonės suteikia visuomenei daugybę
įvairaus sudėtingumo galimybių prisidėti
prie mūsų veiklos, atsižvelgiant į jų
domėjimąsi sveikatos ir socialinės
priežiūros sistema.
Įsitraukimo skatinimo pagrindas yra mūsų PKT narystės
programa, skirta tiems, kurie domisi nuolatiniu
bendresnės informacijos atnaujinimu bei pokyčiais
sveikatos ir socialinės priežiūros srityse.
Tokį bendro pobūdžio „ryšio palaikymą“ su PKT ir
sveikatos bei socialinės priežiūros tarnybomis dar labiau
sustiprina mūsų PKT gyventojų centrai, kurie siūlo
interaktyvesnį ir dvipusį įsitraukimo procesą. PKT
piliečių centrai veikia kiekviename tarnybos rajone, o
mokymosi negalią turintiems asmenims turime specialiai
pritaikytą piliečių centrą. Jie suteikia galimybę į veiklą
įsitraukti vietos lygmeniu. Taip pat turime forumą, skirtą
kasmėnesinėms naujienoms, diskusijoms ir dalijimuisi
informacija. Kitame lygyje darbas orientuojamas
į konkrečius dalykus. Mūsų PKT įsitraukimo platformos
suteikia galimybę užsiimti į konkrečią temą, užduotį
orientuotu darbu labiau strateginiu lygmeniu, turint

atstovus iš visuomenės, sveikatos ir socialinės
priežiūros ir savanoriškos veiklos bei bendruomenės
sektorių.
Informacija, sukaupta iš to, ką visuomenės nariai
mums pasakoja apie sveikatos ir socialinę priežiūrą,
savo turimas problemas ir rūpesčius, su kuriais jiems
reikalinga parama, bei politikos iniciatyvas, kurias jie
nori paveikti, pristatoma mūsų Gyventojų prioritetų
komitetui. Tai yra mūsų PKT tarybos
regioninis pakomitetis. Tai strateginis forumas, skirtas
kritiškai įvertinti mūsų praktinio darbo ryšius
įsitraukimo, paramos ir politikos formavimo srityse
platesnėje sveikatos ir socialinės priežiūros aplinkoje.
PKT taryba yra Pacientų ir klientų tarybos valdyba. Ji
nustato visos organizacijos strateginę kryptį, kurią
nulemia Gyventojų prioritetų komiteto sukaupta
patirtis ir platesnio masto visuomenės balsas.

PARAMA
Mūsų parama prasideda nuo pirmojo
susidūrimo su PKT, o tai dažnai būna
patarimų ir informacijos teikimas
visuomenei telefonu arba el. paštu.
Mūsų dėmesys skiriamas ankstyvam problemų
sprendimui, skatinant pokalbius, nukreipiant reikiama
linkme ir parodant tinkamą kelią link atitinkamų
paslaugų, skirtų neatidėliotiniems poreikiams
patenkinti.
Tais atvejais, kai neįmanoma rasti greito sprendimo,
mūsų parama apima individualią ir grupinę paramą
konkrečiais atvejais. Kai kuriais atvejais ši parama
būtinai pereis prie oficialių skundų teikimo. Tai gali būti
nepriklausoma RNA parama (rimti nepageidaujami
atvejai) ir vieši tyrimai.

Savo praktikoje laikomės požiūrio, kad
pagrindinis dėmesys skiriamas santykių
kūrimui ir partnerystei, o mūsų darbo centre
atsiduria bendra gamyba bei kitų balsas. Tai
labai svarbu, siekiant mūsų tikslo – skatinti
visuomenės dalyvavimą ir atstovauti jos
interesams.
Taikydami šį metodą, pasitelkdami paramos ir
tarpininkavimo įgūdžius bei metodus tiek
individualiai, tiek grupėje, galime suteikti pačią
efektyviausią pagalbą (atstovaujant arba
kitokiu būdu) asmenims, teikiantiems arba
ketinantiems teikti skundą dėl sveikatos ir
socialinės priežiūros.

POVEIKIS IR
ĮTAKA POLITIKAI
Naudodami šiame darbe surinktus
įrodymus, turime pagrindą daryti
poveikį ir įtaką politikai.

PKT veikia kaip „nuolatinių pokalbių“ apie sveikatos
bei socialinės priežiūros sritį katalizatorius arba įrankis.
Pripažįstama, kad visuomenės balso įtraukimas į
sprendimų priėmimą turėtų būti dinamiškas procesas.

Siekdami išplėsti PKT pasiekiamumą, vykdydami
savo veiklą pasikliaujame „tinklų tinklo“ metodu ir
pasitelkiame kiekvieno asmens ir organizacijos, kuri
bendradarbiauja su PKT, tinklus ir ryšius, kuriuos
mes pripažįstame. Tai padidina šių ryšių ir tinklų
vertę. Pripažįstamos kiekviename jų glūdinčios
žinios ir kompetencija.

Siekdami maksimaliai padidinti PKT poveikį ir įtaką
politikai, savo praktikoje daug dėmesio skiriame
naujovėms. Užtikriname, kad dėmesys būtų skiriamas
geriausiems metodams ir praktikai, konsultuojant
visuomenę ir įtraukiant ją į sveikatos bei socialinės
priežiūros klausimus.

REZULTATAI
Strateginiai rezultatai –
Ilgainiui pamatysime du didelius
skirtumus:

Veiklos rezultatai –
judėdami pirmyn
pamatysime šiuos patobulinimus:

• Visuomenės balsas daro įtaką regioniniu ir vietos
lygiu, kuriant, planuojant, diegiant ir teikiant
sveikatos bei socialinės priežiūros paslaugas.
• Sveikatos bei socialinės priežiūros sistema
nuosekliai reaguoja į žmones atvirai, sąžiningai ir
su atjauta, kad išspręstų sunkumus arba priežiūros
standartų nesėkmes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pagerinta paslaugų kokybė
Didesnis visuomenės informuotumas apie jų teises
sveikatos priežiūros sektoriuje
Didesnis visuomenės dalyvavimas, kuriant pokyčius
sveikatos bei socialinės priežiūros sektoriuje
Geresnės bendravimo su tais, kurie teikia skundus dėl
sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriaus, patirtys
Pagerintas sveikatos raštingumas
Patobulinti regioniniai metodai visose sveikatos ir
socialinės priežiūros įstaigose
Geresnis PKT prekės ženklo žinomumas sveikatos ir
socialinės priežiūros sektoriuje ir visuomenėje

PLANAI
Mūsų strateginių ketinimų pareiškimas
nurodo kryptį mūsų darbuotojams,
visuomenei ir mūsų partneriams.
People’s Priorities

Our Operational Priorities are:

Nors yra daug neaiškumų
(COVID, mokesčiai, politika ir kt.), mūsų
ketinimai yra tvirti. Mūsų darbas – išgirsti
visuomenės balsą priimant sprendimus. Esame
didžiulių transformacijų ir pokyčių fazėje.

Visuomenė nori dalyvauti diskusijose apie tai, kaip
kuriame ir teikiame mums reikalingas sveikatos bei
socialines paslaugas. Šis darbas bus paremtas
regioninėmis sveikatos bei socialinės priežiūros
strategijomis ir pertvarkos planais, pavyzdžiui,
• Šiaurės Airijos vyriausybės programa
• 2026 m. sveikata ir gerovė: Įgyvendinimas kartu
(transformacijos programa)
• Sveikatos bei socialinės priežiūros paslaugų
atstatymas
• 2009 m. sveikatos bei socialinės priežiūros (reformos)
įstatymas (Šiaurės Airija)
• Sveikatos priežiūros rezultatų koncepcija
• Regioninės SSP strategijos
Mūsų prioritetus įgyvendinti padeda metinis veiklos
planas, kurį galima rasti PKT svetainėje.

PRIORITETAI
Mūsų prioritetus lemia
bendradarbiavimas su visuomene
(žmonių prioritetai), sveikatos bei
socialinės priežiūros sritys (veiklos
prioritetai) ir veiksmai, reikalingi
mūsų darbui atlikti (įgalinimo
prioritetai):

Iš savo dabartinės įtraukimo į darbą patirties žinome, kad
žmonėms labiausiai rūpi:
1. Kokybiška ir saugi priežiūra
2. Teisės ir informacijos teikimas
3. Dalyvavimas projektuojant ir teikiant sveikatos bei socialinių
paslaugų atstatymą ir atkūrimą
4. Prieiga prie paslaugų
Mūsų veiklos prioritetai:
Sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriaus atstatymas ir
atkūrimas, ypač:
Ateities planavimas
„No More Silos“ tinklas
Vėžys
Rimtas kliniškas pažeidžiamumas
Namų priežiūra
Netektis ir paliatyvi priežiūra
Išankstinis priežiūros planavimas
Mūsų veiklos prioritetai
Pagyvenusių žmonių priežiūra
Psichinė sveikata
Mokymosi sutrikimų gydymas
Suaugusiųjų apsauga
Viešieji tyrimai
Rimtų nepageidaujamų incidentų nagrinėjimas
Lyties tapatybės klausimai
Mialginis encefalomielitas (ME)

PASTABOS

MŪSŲ KELIONĖ
JŪSŲ BALSAS

DĖL DAUGIAU INFORMACIJOS APIE
MŪSŲ KETINIMUS ARBA KITUS MŪSŲ
DARBO ASPEKTUS SUSISIEKITE SU
MUMIS:
Telefonas: 0800 917 0222
El. paštas: info.pcc@pcc-ni.net
Internetinė svetainė:
www. patientclientcouncil.hscni.net
@PatientClient

