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Santrauka
Onkologinių ligų sveikatos priežiūra reikalauja indi-
vidualios vadybinės prieigos dėl šios ligos sudėtin-
gumo ir didelių gydymo kaštų. Siekiant efektyviai ir 
veiksmingai suvaldyti navikinių ligų keliamus iššū-
kius, personalizuotos (į asmenį orientuotos) pagalbos 
taikymas šiandien laikomas palankiausiai vertinama 
alternatyva, aukščiausios paslaugų kokybės ir paci-
entų pasitenkinimo paslaugomis garantas. Pabrėž-
tina, kad personalizuota onkologinių ligonių sveikatos 
priežiūra, paremta holistiniu požiūriu, skatina įgyven-
dinti rimtus pokyčius organizaciniu lygmeniu. Kaip 
pasekmė, rutininėje gydymo įstaigų veiklos prakti-
koje vis dažniau pradedama taikyti atvejo vadyba.
Tyrimo tikslas: mokslinės literatūros pagrindu įver-
tinti atvejo vadybos taikymo ypatumus klinikinėje 
praktikoje bei pristatyti Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje taikomą atvejo vadybos modelį.

Įvadas
Onkologinės ligos pasaulio sveikatos statistikoje, neišski-

riant ir Lietuvos,  pagal mirtingumo ir sergamumo rodiklius 
užima pirmaujančias pozicijas [1,2] ir ši tendencija nuolat 
stiprėja. Akcentuotina, nors vėžys dėl ypač didelių ir sunkiai 
suvaldomų gydymo kaštų laikomas kaip vienas didžiausių 
iššūkių šiuolaikinėms sveikatos priežiūros sistemoms ekono-
mine prasme [3, 4],  gausa mokslinių tyrimų pabrėžia ir šios 
ligos psichosocialinį aspektą, kuomet dėl ligos sukeliamo 
streso ir distreso sergančiųjų gyvenimo kokybė gali reikš-
mingai suprastėti ir neigiamai paveikti gydymo procesus ir 
rezultatus [5, 6].

Pastarųjų metų moksliniai tyrimai ir klinikinė praktika 
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įrodo, kad norint efektyviai ir veiksmingai įveikti onkolo-
ginio ligonio fiziologinių bei psichosocialinių poreikių ke-
liamas problemas gydymo proceso sėkmei,  svarbu taikyti 
individualizuotą paslaugų valdymo prieigą. Pastebėtina, 
kad pagalbos integruotumas ir kompleksiškumas šiuolaiki-
nėje sveikatos priežiūroje traktuojamas kaip aukščiausios 
paslaugų kokybės ir pacientų pasitenkinimo paslaugomis 
garantas. Ši nuostata pažymima ir 2017 m. Europos vėžio 
kontrolės kokybės gerinimo direktyvoje, kurioje  nurodoma, 
kad onkologiniai ligoniai turi būti gydomi vadovaujantis per-
sonalizuotu tarpdisciplininiu metodu [7]. Tuo tikslu rutininėje 
gydymo įstaigų veiklos praktikoje vis dažniau pradedama 
taikyti atvejo vadyba, o sveikatos priežiūra tampa vis labiau 
personalizuota. 

Tyrimo tikslas: mokslinės literatūros pagrindu įvertinti 
atvejo vadybos taikymo ypatumus klinikinėje praktikoje; 
pristatyti Klaipėdos universitetinėje ligoninėje taikomą atvejo 
vadybos modelį.

Darbo objektas ir metodas
Šio darbo objektas: atvejo vadybos taikymas. Straipsnyje 

mokslinės literatūros pagrindu aptariamas atvejo vadybos 
aktualumas teikiant specializuotas sveikatos priežiūros pas-
laugas onkologiniams ligoniams, pristatomas atvejo vadybos 
modelis Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Darbe taikyti 
mokslinės literatūros studijų bei aprašomasis metodai. 

Atvejo vadybos turinys. Atvejo vadyba, dar įvardijama 
kaip pagalbos koordinavimas, yra kompleksinė intervencija, 
integruojanti sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos pas-
laugas asmenims, turintiems ilgalaikių ir sudėtingų sveikatos 
problemų, tokių kaip lėtinės ligos [8], todėl laikytinas kaip 
išskirtinai svarbus elementas ir šių dienų onkologinių ligonių 
sveikatos priežiūroje. Atvejo vadybos koncepcija gyvuoja jau 
nuo XX a. pradžios, kilusi pirmiausia psichinės sveikatos, 
slaugos ir socialinio darbo srityse, todėl pagal savo ištakas 
glaudžiai siejama su  pagalba bendruomenių lygmenyje, ir tik 
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nuo 1990 m. atvejo vadyba pradėta integruoti ir į valstybinių 
gydymo įstaigų veiklos programas [10, 11]. 

Atvejo vadyboje labai svarbu individualumas versus 
integruotumas. Pati atvejo vadybos formuluotė jau pažymi 
svarbiausią veiklos principą – individualumą kiekvienam 
atvejui.  Pastebėtina, kad į asmenį orientuota prieiga lėtinių 
ligų gydyme, kurios kertinė ašis yra atvejo vadyba, yra pa-
lankiausiai vertinama ir tarptautiniu lygmeniu pripažinta al-
ternatyva, įtvirtinta ne viename naujausiame PSO dokumente 
[12-15]. Todėl atvejo vadybos kertinis tikslas, atsižvelgiant 
į individualias paciento ypatybes, gerinti paciento sveikatą 
ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Iš specialistų 
perspektyvos, atvejo vadybininkas veikia kaip individua-
liai su pacientu dirbantis informacijos brokeris ir pagalbos 
koordinatorius. Padeda  pacientui pasiruošti sprendimus pri-
imti skirtinguose ligos gydymo etapuose bei prisideda prie 
veiksmingesnio ir efektyvesnio procesų įgyvendinimo [16]. 

Kita vertus, atvejo vadybininko veikloje labai svarbi 
integralumo sąvoka. Kaip pažymi Amerikos atvejo vady-
bos asociacija (American Case Management Assocciation), 
atvejo vadyba -  bendradarbiavimo pagrindu sukurtas mo-
delis praktikoje, kuriame įtraukiami skirtingi su ligoniu 
dirbantys subjektai: slaugytojai, gydytojai, bendruomenė, 

pacientas, socialinis darbuotojas ir kt. specialistai [17]. To-
dėl šis darbas reikalauja tarpdiscipliniškumo, intensyvaus 
bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių specialistų, kadangi 
veikiama tarp skirtingų paslaugų sektorių, disponuojama 
įvairiais ištekliais [8]. 

Atvejo vadybos tikslai. Įvairūs mokslininkai diskutuoja, 
kokios funkcijos ir tikslai priskirtini atvejo vadyboje. Pa-
stebėtina, kad funkcijų įvairovė labai priklauso nuo esamo 
konteksto, organizacijos aplinkos bei pačių pacientų. Tačiau, 
nepriklausomai nuo šių aplinkybių, iš esmės baziniai atvejo 
vadybininko tikslai lieka tie patys. Tai yra:
 Planuoti tokias įrodymais pagrįstas veiklas, kurios 

būtų ekonomiškos ir  užtikrintų tikslingą tęstinę pagalbą 
onkologiniam ligoniui jo gydymosi laikotarpiu.
 Sudaryti ir koordinuoti tokį pagalbos planą pacientui, 

kurio dėka būtų išvengiama neefektyvių, gydymo procesui 
naudos nesuteikiančių intervencijų, kurios švaisto turimus 
resursus.
 Suteikti paslaugas ir pagalbą, kuri būtų nukreipta į 

neatidėliotinai svarbius nepatenkintus kompleksinius ligonio 
poreikius.
 Reikšmingai prisidėti ir palaikyti tokią organizacinę 

aplinką, kuri skatintų mokslinius tyrimus, pažangą paslaugų 

Pacientui Gydančiam personalui

- Aktyvus paciento dalyvavimas savo gydyme, jo įgalinimas; 
- Padidėjęs informuotumas apie ligą, pagalbos galimybės įs-
taigoje ir už jos ribų;
- Išaugęs dėmesingumas savo kasdieninės elgsenos įpročiams;
-  Pagerėję ligos valdymo įgūdžiai, gebėjimas atpažinti pirmi-
nius pavojaus sveikatai signalus;
- Išaugęs pasitikėjimas savimi, sumažėjęs nerimas, distresas;
- Greitesnė socialinė adaptacija;
- Sumažėjusi didelių krizinių situacijų, depresijos išsivystymo 
tikimybė;
- Reikšmingai pagerėjusi gyvenimo kokybė;
- Sveikatai palankios elgsenos ugdymas.

- Mažesnis gydymo atsisakymo atvejų skaičius;
- Geresni ligonio gydymosi rezultatai;
- Sumažėjęs  netinkamai naudojamų medikamentų atvejų skaičius;
- Sėkminga ir konstruktyvi komunikacija su pacientu;
- Produktyvesnis darbo laikas;
- Produktyvesnės, didesnį pasitenkinimą keliančios konsultacijos 
su ligoniu;
- Plėtojama specialistų glaudaus bendradarbiavimo kultūra, opti-
maliau paskirstomas darbas kiekvienam specialistui pagal jo kom-
petencijas;
- Nauji įgūdžiai, padidėjusi kompetencija;
- Padidėjusi paslaugų kokybė;
- Tobulėjimo galimybės.

Organizacijai

- Patekimo pas specialistą eilių valdymo optimizavimas;
- Užtikrintas priežiūros nuoseklumas ir tęstinumas;
- Sudarytos sąlygos profesionaliai ir savalaikei pagalbai teikti;
- Išaugusi investuojamų į paslaugas pinigų vertė, kadangi teikiamos gydymo paslaugos atliepia individualius poreikius, taip page-
rindamos  sveikatos priežiūros baigtis;
- Efektyvus ribotų organizacijos išteklių panaudojimas, lėšų taupymo galimybė;
- Išaugusi pridėtinė paslaugų vertė;
- Sumažėjęs sudėtingų hospitalizacijos, greitosios pagalbos iškvietimų atvejų skaičius;
- Pagerėjusi paslaugų kokybė, didesnis pacientų pasitenkinimas;
- Išaugęs paslaugų efektyvumas;
- Pagerėjęs organizacijos įvaizdis visuomenėje.

1 lentelė. Personalizuotos prieigos (atvejo vadybos)  teikiami privalumai.
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kokybės ir veiklos efektyvumo srityse [19, 20]. 
Vertėtų išskirti, kad onkologijoje taikoma atvejo vadyba 

kaip ligonio sveikatos priežiūros optimizavimo įrankis ir 
į asmenį orientuotos pagalbos sąlyga, remiasi 4 baziniais 
filosofiniais pagrindais: advokacija (1); komunikacija (2); 
išteklių valdymu (3); edukacine veikla (4)[21]. Apskritai 
atvejo vadybos mokslininkai ir šios srities praktikai išskiria 
gausą veiklų, kurios priskirtinos atvejo vadyboje, kaip svar-
biausios iš jų minėtinos: 

pirminio kontakto su pacientu užmezgimas ir palaikymas; 
paciento poreikių vertinimas ir pagalbos plano sudarymas; 
sudaryto plano įgyvendinimo organizavimas ir procesų 
koordinavimas; pagalba orientuojantis sistemoje; procesų 
stebėsena; paciento konsultavimas, švietimas ir informa-
cijos suteikimas; krizių intervencija; paciento įgalinimas 
ir jo interesų atstovavimas; suteiktos pagalbos efektyvumo 
vertinimas ir kt. [8, 9, 19, 22]. 

     Atvejo vadybos taikymo klinikinėje praktikoje 
naudingumas. Sveikatos priežiūros koordinatorių, atvejo 
vadybininkų buvimas laikomas kaip vertingiausias įrankis 
sprendžiant įvairaus pobūdžio su pacientų gydymu susijusias 
problemas, kurios daro reikšmingą poveikį tiek mikro, tiek 
mezo lygmenimis. Jau ne kartą minėta, kad norint teikti ko-
kybiškas onkologinių ligonių sveikatos priežiūros paslaugas, 
būtina sukurti tokiems pokyčiams palankią insfrastruktūrą ir 
orientuotis į tokias permainas, kurios pagrįstos naujausiais 
moksliniais tyrimais ir pasaulinėmis sveikatos priežiūros 
kryptimis. Kokybė onkologijoje gali būti užtikrinama tik 
integralioje socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų ter-
pėje, kuri negalima be atvejo vadybos taikymo elementų. 

Tačiau būtų neteisinga teigti, kad atvejo vadybininko 
poreikį lydi tik bendras paslaugų kokybės ir jų teigiamo 
įvaizdžio siekis. Iš tiesų kompleksinių paslaugų individua-
laus koordinavimo ir procesų valdymo diegimas praktinėje 
veikloje siejamas su gausybe teigiamų pokyčių tiek patiems 
pacientams, tiek su juo dirbantiems specialistams ir paslaugas 
teikiančiai įstaigai. Mokslinės literatūros analizės pagrindu 
apibendrinti duomenys pateikiami lentelėje [12, 16, 18, 20,  
23-25] (1 lentelė). 

Kaip galima pastebėti aukščiau pateiktoje lentelėje, 
atvejo vadybos intervencijos reikšmingai prisideda prie pa-
ciento gyvenimo kokybės gerinimo. Turint asmeninį atvejo 
vadybininką, pacientui sumažėja stresas, nerimas ir baimė 
dėl gydymo, padidėja žinojimas apie savo ligą, įvairių in-
tervencinių veiklų dėka stiprinami asmens vidiniai resursai, 
gerinami ligos valdymo įgūdžiai ir pan. 

Vertinant iš su onkologiniu ligoniu dirbančio specialisto 
perspektyvos, atvejo vadybininko darbas nuima perteklinį 
krūvį nuo onkologų, užtrikrina produktyvesnes konsultaci-
jas, sklandesnį gydymo procesą ir specialisto pasitenkinimą 

darbu. Pavyzdžiui, fragmentuotos ir nekoordinuotos sistemos 
praktikoje neretai susiklosto situacija, kai gydytojai turi ne 
tik per labai trumpą konsultacijos laiką plėtoti specifinį po-
kalbį dėl gydymo, tačiau jiems taip pat reikia atlikti daug su 
jų tiesioginiu darbu nesusijusių užduočių, tokių kaip tyrimų 
registravimas ir pan. Pabrėžtina, kad konsultuojant pacientus 
susiduriama ir su jų psichosocialinės savijautos keliamomis 
problemomis, neretai tenka ir nuraminti pacientą, bandyti 
išsiaiškinti jam kylančias problemas. Todėl atvejo vadybos 
integravimas nukreiptas būtent spręsti šias problemas. Tyri-
mai rodo, kad, pavyzdžiui, individualios atvejo vadybininko 
intervencijos nukreipimas reikiamai pagalbai reikiamu laiku 
sumažina pacientų gydymo rekomendacijų nesilaikymo ir 
pasyvaus dalyvavimo savo sveikatos priežiūroje atvejus, 
gerina paciento ir gydytojo komunikaciją, sprendžia paciento 
„pasimetimo“ sistemoje problemas [25]. Tai taip pat padidina 
paciento ir gydytojo pasitenkinimą paslaugomis, pagerina 
gydymo rezultatus, sumažina išvengiamus priėmimo į ligo-
ninę atvejus ir gulėjimo joje trukmę [26], todėl integruotoje 
onkologinio ligonio sveikatos priežiūroje priežiūros koordi-
navimo elementas yra itin reikšmingas [27, 28].

Galiausiai, labai svarbu įvertinti ir atvejo vadybininko 
veiklos poveikį organizaciniams procesams. Pagrindiniai 
privalumai ir teikiama nauda pateikiama aukščiau esančioje 
lentelėje (1 lentelė), bet visgi išskirtinio dėmesio reikalauja 
viena iš aktualiausių ir jautriausių sričių – tai patekimo pas 
gydytoją specialistą eilių valdymas. Tiek Lietuvoje, tiek 
tarptautinėje praktikoje siekiama įgyvendinti užsibrėžtus 
standartus, tačiau tai išties sudėtinga ir, kaip rodo moksli-
niai tyrimai, eilių valdymas dažnai sudėtingas dėl padrikos 
sistemos. Tuo tarpu atvejo vadyba su individualiomis in-
tervencijomis  gali prisidėti prie sėkmingo šios problemos 
sprendimo, kadangi kiekvieno paciento koordinavimas ir 
individualaus atvejo įvertinimas užtikrina, jog bus imtasi 
visų reikiamų priemonių, kad pacientas kuo greičiau patektų 
pas gydytojus, reikiamu laiku būtų atlikęs būtinus tyrimus 
ir pasiruošęs produktyvioms konsultacijoms ar multidaly-
kinės komandos aptarimams [23, 29-31, 24]. Todėl tai gali 
būti laikoma ne vienintelė, tačiau viena iš svarbiausių atvejo 
vadybininko teikiamų naudų organizacijai. 

Apibendrinat galima pastebėti, kad iš tiesų onkologinio 
ligonio sveikatos priežiūra prasideda nuo pirmojo paciento 
kontakto su jį gydančiu personalu, todėl jautrus pokalbis ir 
sėkminga komunikacija yra būtini užtikrinant pasitikėjimą 
tarp sergančiojo ir su juo dirbančių specialistų komandos. Be 
pasitikėjimu grįstos sistemos, kurioje paciento individualūs 
ir kompleksiniai interesai yra viso gydymo ašis, gydymas net 
pačiomis pažangiausiomis technologijomis ir metodais bus 
mažiau sėkmingas ir efektyvus. Todėl į asmenį orientuotos 
pagalbos vadybinių principų diegimas praktikoje iš ties turi 
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būti už onkologinių ligonių sveikatos priežiūrą atsakingų 
asmenų diskusijų objektas.  

Atvejo vadybininkas Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje. Siekiant optimizuoti onkologinių ligonių sveikatos 
priežiūros procesus, efektyviai ir tikslingai panaudoti turimus 
resursus ir infrastruktūrą teikiant kompleksinės pagalbos 
ir gydymo paslaugas onkologiniams ligoniams, Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje bus pradėta taikyti atvejo vadyba. 

Atvejo vadybininkas ligoninėje dirbs su pacientais, ku-
rie pas gydytojus specialistus patenka per vadinamąjį „Ža-
liąjį koridorių“. Pirmiausia ši inovatyvi veikla pradedama 
kaip pilotinis projektas, kurį įgyvendinant bus atliekama 
eilė mokslinių tyrimų šios intervencijos daromo poveikio 
veiklos procesams pagrįsti. Atvejo vadybininko pareigybė 
bus suteikiama savanorystės pagrindais įstaigoje dirbančiam 
asmeniui. 

Planuojama veiklos apimtis 3-4 nauji atvejai per dieną, 
nepriklausomai nuo vėžio tipo. Šios iniciatyvos išskirtinumas 
Lietuvos mastu argumentuojamas taip: vadybininkas nebus 
tik formalių veiklos procedūrų vykdytojas (užregistravimas 
tyrimams, apsilankymams pas gydytoją onkologą ir pan.), 
tačiau bus atsakingas už kompleksinės pagalbos, įskaitant 
ir psichosocialinę, valdymą (1 paveikslas).

Kaip matyti iš pateikto paveikslo, Klaipėdos universite-
tinėje ligoninėje dirbančio atvejo vadybininko paskirtis bus 
užtikrinti tęstinę ir integruotą sveikatos priežiūrą, veikiant 
gydymo, emocinės, psichologinės, socialinės ir dvasinės 
pagalbos paslaugų srityse. Vadybininko intervencijos bus 
vykdomos 3 pagrindiniuose etapuose, kurie yra:

1. Pacientų atrankos etapas. Šiame etape atvejo vady-
bininko pagrindinė funkcija yra artimiausių laisvų vizitų 
sutikrinimas pirmam susitikimui su gydančiu gydytoju, in-
dividualiai įvertinant situacijos sudėtingumą ir skubumą. 

2. Pagalbos planavimo, organizavimo ir koordinavimo 
etapas. Tai didelės apimties, tęstinumo ir integruotumo reika-
laujantis etapas, kuriame su kiekvienu pacientu bus dirbama 
individualiai nuo pirmo apsilankymo pas gydytoją onkologą, 
multidalykinės komandos aptarimo, toliau pereinat prie gy-
dymo bei jo eiliškumo paskyrimo ir intervencijas tęsiant iki 
gydymo pabaigos. Atvejo vadybininkas bus paskirtas kaip 
pirminis paciento kontaktinis asmuo, kad pacientas dėl ne-
aiškumų, kurie kilo gydymo kurso eigoje, pirmiausia galėtų 
kreiptis į atvejo vadybininką ir suderinti tolesnį paciento 
kelią, priklausomai nuo aplinkybių. 

3. Suteiktos pagalbos analizė ir įvertinimas. Šiame etape 
įvairių mokslinių instrumentų pagalba bus vertinami inter-
vencijų efektyvumas, paciento pasitenkinimas suteiktomis 
paslaugomis, stebimas su onkologiniais ligoniais dirbančių 
specialistų veiklos efektyvumo, gydymo procesų sklandumo 
ir produktyvumo, pačių specialistų profesinės veiklos gero-

vės pokytis.
Taikant atvejo vadybą onkologinių ligonių sveikatos prie-

žiūroje,  Lietuvos mastu bus sukurtas naujausias pasaulines 
tendencijas atitinkantis modelis, kuriuo siekiama:

- Efektyviai paskirstyti ir išnaudoti ligoninės resursus. 
- Sumažinti stacionarinių paslaugų naudojimąsi didinant 

ambulatorines paslaugas.
- Racionaliai valdyti pacientų srautus. 
- Reikšmingai padidinti specialistų ir pacientų pasiten-

kinimą paslaugomis.
- Vykdyti  efektyvesnę onkologinių ligų prevenciją.
- Vykdyti efektyvią savižudybių ir psichikos sveikatos 

sutrikimų prevenciją. 
- Vykdyti Europos  ir nacionalines onkologinių ligų sritį 

reglamentuojančias direktyvas.  

Išvados
Kuriant integruotą ir į asmenį orientuotą, dar kitaip – 

personalizuotą onkologinių ligonių sveikatos priežiūrą labai 
svarbu į gydymo įstaigos veiklos procesus įtraukti atvejo 
vadybą. Pati atvejo vadyba nėra galutinai apibrėžta, jai bū-
dingos įvairios variacijos priklausomai nuo konteksto, ku-
riame ši inovacija diegiama. Tačiau, kuriant gerąja praktika 
paremtus modelius, labai svarbu išsaugoti esminius atvejo 
vadybos elementus. Teigtina, kad atvejo vadybininko in-
tervencija onkologijoje palaiko koordinavimą, sveikatos 
priežiūros ir socialinių paslaugų integraciją taip užtikrinant 
tikslingą kompleksinę pagalbą sergantiesiems. Svarbu su-
vokti, kad šiuolaikinėje sveikatos priežiūroje dėl moderniųjų 

 1 paveikslas. Į asmenį orientuotos atvejo vadybos modelis 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.
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technologijų raidos, mokslinių tyrimų ir įrodymais pagrįstos 
medicinos pasiekimų, vis didėjančio paciento įgalinimo, jo 
teisių ir gyvenimo kokybės vaidmens išaugimo, gydymo 
įstaigų praktika ir organizaciniai modeliai privalo keistis. 
Atvejo vadyba yra įrankis, kuris tinkamai naudojamas būtent 
ir sudaro sąlygas efektyvių paslaugų ir aukščiausios kokybės 
užtikrinimui sveikatos priežiūroje. 
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THE APPLICATION OF CASE MANAGEMENT IN 
KLAIPEDA UNIVERSITY HOSPITAL FOR 
THE DEVELOPMENT OF PERSONALISED 

CANCER CARE
S. Savickaitė, A. Česas

Key words: case management, personalised (person-cente-
red) cancer care, complex treatment, integrated health care, ho-
listic approach.

Summary
Cancer health care requires an individual managerial appro-

ach regarding the complexity and the high cost of the disease tre-
atment. The application of personalised (person-centered) support 
is considered to be mostly accepted alternative in order to manage 
the cancer disease challenges in both most cost-efficient and cost-
effective ways. Moreover, personalised cancer care is taken as a 
comprehensive service quality and patient satisfaction assurance 
at present. It should be emphasized that personalised health care 
for cancer patients, which is based on a holistic approach, encou-
rages the organizational changes in the service provision. As a con-
sequence, case management is increasingly being introduced in the 
routine practice of medical institutions. 

       The aim of the study:  on the basis of  the scientific litera-
ture, to evaluate the peculiarities of case management application 
in clinical practice and to present the case management model ap-
plied at Klaipėda University Hospital.
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