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Dėl anoniminio gydytojų premijavimo plano  

 

Asociacija „Investors' Forum“ (toliau – IF), jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į 
Lietuvos ekonomiką, norėdama išsakyti savo poziciją ir argumentus, teikia šį raštą dėl viešose 
informavimo priemonėse paskelbtos informacijos apie anoniminio gydytojų premijavimo planą, 
už kurio rengimą ir įgyvendinimą yra atsakingos Valstybinė tarnybinės etikos komisija (toliau - 
VTEK) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM).  
 
2016 m. rugpjūčio 25 d. portale www.delfi.lt (http://m.delfi.lt/aktualijos/article.php?id=72104938) 
pasirodė Ingos Smalskienės straipsnis „Užuot pakėlę atlyginimus, siūlo legalizuoti kyšius“. 
Šiame straipsnyje nurodoma, kad VTEK rengia planą, kurio pagalba pacientai už jiems suteiktas 
paslaugas galės legaliai atsidėkoti medikams pinigais.  
 
Interviu straipsniui davė VTEK Prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Siaurys, kuris pateikė 
paaiškinimą, kaip plano įgyvendinimas atrodys praktiškai: „gydymu patenkintas ligonis ateina į 
ligoninės kasą, padeda tam tikrą pinigų sumą ir nurodo, kokį gydytoją premijuoja“. Taip pat M. 
Siaurys nurodė, kad minimas planas, pritarus SAM ir visuomenei, pirmiausia būtų išbandytas 
Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. 
 
Šiuo raštu mes norėtume išreikšti savo poziciją, kad absoliučiai nesutinkame ir nepritarime 
tokiai rengiamai iniciatyvai, ir atkreipti Jūsų dėmesį, kad iš esmės siekiama legalizuoti kyšius 
individualiam medicinos specialistui, kas yra abejotina žiūrint iš teisinės (t.y. antikorupcinės 
pusės) ir visos sveikatos priežiūros sistemos pusės, nes siūloma iniciatyva pinigai nenueitų į 
bendrą sveikatos priežiūros sistemos biudžetą. 
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Manome, kad vietoje tokio VTEK rengiamo plano, turėtų būti daugiau dėmesio ir palaikymo 
skiriama šiuo metu svarstomai iniciatyvai dėl priemokų už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
legalizavimo, kas yra naudinga ne tik individualiam gydytojui, bet visai Lietuvos teisinei, 
ekonominei ir sveikatos priežiūros sistemai. 
 
Todėl prašome Jūsų įvertinti ir atsižvelgti į mūsų argumentus, kuriuos pateikiame toliau.  

 
1. Anoniminis individualių gydytojų premijavimas yra abejotinas iš teisinės pusės 

 
Manome, kad tokios iniciatyvos legaliavimas yra neleistinas iš teisinės pusės, nes įgyvendinant 
minimą planą sveikatos priežiūros įstaigų dengiami administravimo kaštai, infrastruktūros 
eksploatacijos išlaidos, investicijų grąža būtų apeinamos susimokant „savanoriškai“ medicinos 
specialistams. 
 
Medicinos paslaugas teikiančios įstaigos už paslaugas turėtų gauti užmokestį, kuris padengtų 
tiek administravimo kaštus, tiek kaštus, skiriamus sveikatos priežiūros specialistams. Įstaigos 
turi būti atsakingos už efektyvų lėšų paskirstymą, tuo pačiu ir sąžiningą, teisingą darbuotojų 
premijavimą. 
 
VTEK plano realizavimas yra grįžimas prie korupcijos šaknų, kuris atvers kelius 
piktnaudžiavimui bei didins pacientų nusivylimą sveikatos apsaugos sistema, sukurs pagrindą 
rūšiuoti gydytojus į gerus ir blogus, be kita ko, sudarantis visas sąlygas neefektyviam lėšų 
paskirstymui. 
 
Mes taip pat palaikome ir siekiame, kad kiltų medicinos darbuotojų atlyginimai, kuriuos, mūsų 
manymu, pirmiausia, pakeltų legalios priemokos, tačiau jos turi būti reguliarios, skaidrios, 
nesislėpti „šešėlyje“. Visiems medicinos specialistams turi būti sudarytos vienodos sąlygos gauti 
didesnį užmokestį, o medicinos įstaigoms – galimybę investuoti į paslaugų kokybės gerinimą, 
naujausios įrangos įsigijimą. Individualus gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų premijavimas 
iškreiptų efektyvų ir sąžiningą lėšų panaudojimą. 
 
Manome, kad VTEK rengiamas planas pamintų vertybines medicinos specialistų nuostatas bei 
administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių 
principų laikymąsi. 
 

2. VTEK ir SAM turėtų palaikyti ir skatinti iniciatyvą pacientams legaliai prisimokėti 
už jiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas  

 
Kaip žinia, buvo sudaryta darbo grupė dėl prioritetinės teisėkūros iniciatyvos „Iš naujo 
reglamentuoti sveikatos priežiūros veiklą vykdančių subjektų teikiamų paslaugų apmokėjimą. 
Svarstyti galimybę nustatyti priemokas už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą“, už 
kurios įgyvendinimą yra atsakinga SAM. Buvo parengta numatomo teisinio reguliavimo 
prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo pažyma. IF atstovai buvo šios darbo grupės 
nariais, todėl tiesiogiai dalyvavo svarstant šią iniciatyvą ir tiesiogiai prisidėjo prie pažymos 
rengimo.  
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Vienas iš šios iniciatyvos tikslų yra pritraukti didesnes lėšas asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų apmokėjimui. Kaip žinia, šiam tikslui pasiekti SAM siūlo didinti viešąjį finansavimą 
skiriamą sveikatos priežiūros sistemai ir nesutinka legalizuoti priemokų įvedimą už sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą. Sutinkame, kad valstybės finansavimas sveikatos priežiūros 
sistemai turėtų laipsniškai didėti arba didėti įprastu tempu, tačiau SAM pasiūlymas kelia 
abejonių, ar buvo realiai įvertintos valstybės biudžeto galimybės. 
 
Manome, kad vietoje kontraversiško plano legalizuoti kyšius medicinos darbuotojams, VTEK ir 
SAM turėtų orientuotis į iniciatyvą, kuri yra svarstoma šiuo metu, dėl priemokų už sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą legalizavimo. 
 
Sveikatos priežiūros įstaigos turėtų būti skatinamos siekti pritraukti didesnes lėšas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui, o vienas iš racionaliausių būdų yra šiuo metu 
svarstoma galimybė nustatyti priemokas už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. 
 
Ilgą laiką buvęs neaiškus nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų interpretavimas, 
Konstitucinis teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarime ir 2014 m. vasario 26 d. sprendime dėl 
Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimo nuostatų išaiškinimo, buvo patikslintas ta 
prasme, kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi įgaliojimus nustatyti, kad už tam tikras 
sveikatos priežiūros paslaugas būtų atsiskaitoma iš privačių finansavimo šaltinių, kaip antai 
tiesioginiais pačių asmenų mokėjimais ar iš savanoriškojo sveikatos draudimo fondų lėšų ir kt. 

Atsižvelgiant į tai, turi būti numatytas toks teisinis reguliavimas įstatyminiu lygiu, kuris aiškiai 
leistų pacientams prisimokėti už sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra kompensuojamos iš 
PSDF biudžeto, o tam tikros asmens sveikatos priežiūros paslaugos turi būti visiškai 
apmokamos paties paciento.  

Tokiu būdu, patys pacientai turės galimybę prisidėti prie sveikatos priežiūros paslaugų 
finansavimo ir dalį paslaugų kainos sumokėti privačiomis lėšomis, ir taip skaidrinti sveikatos 
apsaugos sistemą bei gerinti paslaugų kokybę, medicinos specialistų pasitenkinimą darbu.  

 
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir apibendrinant mūsų poziciją, manome, kad VTEK 
rengiamas planas tik prisidėtų prie pačios sveikatos apsaugos sistemos neefektyvumo 
didinimo, neracionalaus naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis, neišspręstų 
sveikatos apsaugos finansavimo problemų, neskatintų sąžiningos ir sveikos medicinos 
įstaigų konkurencijos, o netgi, atvirkščiai, ją stabdytų ir leistų toliau plėstis šiandien ir 
taip vyraujančiam piktnaudžiavimui sveikatos apsaugos sistemoje. Todėl prašome 
nepritarti šiam planui.  
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Vietoje to, siūlome palaikyti iniciatyvą dėl galimybės nustatyti priemokas už asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą, sudaryti naują darbo grupę arba įtraukti papildomai asmenis, kurie 

galėtų palaikyti konstruktyvų dialogą su privataus sektoriaus atstovais, racionaliai vertinti ribotus 

valstybinio biudžeto išteklius, skiriamus sveikatos priežiūros sistemai. Ši darbo grupė turėtų 

efektyviai svarstyti galimybę nustatyti priemokas už asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą, atsižvelgiant į prioritetinės teisėkūros iniciatyvos tikslą, o ne kategoriškai atsisakant 

priemokų mechanizmo. 

Pagarbiai 
 
Investuotojų forumo vardu 
 
 

 
________________ 
Rūta Skyrienė 
Asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė 
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