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DĖL DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ APRAŠO PROJEKTO 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas) susipažino su Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – SAM) Darbo grupei dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimams 

(toliau – Darbo grupė) pateiktu nauju 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl dienos 

chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo projektu (2021-06-30, V9) (toliau – Aprašo projektas).  

 

Įvertinę teikiamus pakeitimus, pažymime, kad Aprašo projektu siūlomas reglamentavimas nėra iki 

galo išdiskutuotas, o siūlomos nuostatos yra pernelyg ribojančios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų (toliau – Įstaigos) galimybę teikti kokybiškas dienos chirurgijos paslaugas ateityje. Todėl 

prašome pateikti papildomą informaciją dėl Aprašo projekto įgyvendinimo (dienos chirurgijos 

paslaugų sąrašo projekto, finansavimo modelio) ir surengti Darbo grupės posėdį tolimesnei 

diskusijai.  

 

Pirma, sutrumpinus dienos chirurgijos paslaugos teikimą iki 12 val. bus pažeisti Įstaigų 

teisėti interesai ir lūkesčiai.  

 

Aprašo projektu siekiama nustatyti, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. bus taikoma nauja dienos 

chirurgijos sąvoka. Ja siekiama nustatyti, kad po trijų metų dienos chirurgijos paslaugos galės būti 

teikiamos tik 12 val. nuo paciento atvykimo registravimo Įstaigoje. Konkrečiai:  

 

„2.1. Dienos chirurgijos paslauga – tai planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurios metu 

pacientui atliekama gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra, kai pacientas atvyksta į 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jam atliekama intervencinė procedūra, po atliktos procedūros 

pacientas visiškai atgauna sąmonę, apsauginius refleksus, jam grįžta stabilios organizmo 

gyvybinės funkcijos ir pacientas saugiai gali būti išleistas iš ASPĮ per 12 val. nuo atvykimo 

registravimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.“ 

 

Vadinasi, šiuo pakeitimu nustatoma, kad po trijų metų panaikinama šiuo metu teikiama pratęstos 

priežiūros dienos chirurgijos paslauga. Kadangi paslaugos teikimo trukmė bus trumpinama perpus, 

tai pažeis Įstaigų teisėtus lūkesčius ir galimybę toliau nepertraukiamai pacientams teikti visas 

dienos chirurgijos paslaugas (įskaitant ir sudėtingesnes, dabar priskiriamas prie dienos chirurgijos 

IV-VI grupių). Tos Įstaigos, kurios šiandien pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – 

TLK) teikia dienos chirurgijos paslaugas, tikėtina, po trijų metų turės mažinti savo veiklos apimtis.  

 

Pažymime, kad šiandien reikalavimai teikti dienos chirurgijos (I-VI grupių) paslaugas yra itin aukšti 

ir Įstaigos, kurios gauna licenciją teikti šias paslaugas iš esmės turi atitikti tokias pačias sąlygas 

kaip stacionarinės ligoninės. T.y. turėti operacinę, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, 

visą parą budintį personalą ir kitus itin aukštus teisės aktų reikalavimus atitinkančius sprendimus. 

Todėl, apribojus dienos chirurgijos paslaugų teikimo trukmę, visi šie resursai nebebus išnaudojami.  
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Atkreipiame dėmesį, kad pagal Konstitucinio teismo praktiką valstybė gali būti įpareigota 

kompensuoti už teisinio reguliavimo pokyčius, kuriais pabloginamos ūkinės veiklos sąlygos: „<...> 

valstybė, keisdama ūkinės veiklos santykių teisinį reguliavimą, gali keisti ir ūkinės veiklos sąlygas 

ar apskritai nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį tam tikra ūkinė veikla turi būti nutraukta, 

tačiau keisdama ūkinės veiklos sąlygas ar nutraukdama tam tikrą ūkinę veiklą valstybė turi paisyti 

inter alia Konstitucijoje įtvirtinto teisėtų lūkesčių apsaugos principo, suponuojančio ir įgytų teisių 

apsaugą. Konstatuota ir tai, kad jeigu ūkio subjektas pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės 

aktus įgijo teisę užsiimti tam tikra ūkine veikla ir šią teisę įgyvendino, keičiant tokios ūkinės veiklos 

teisinį reguliavimą taip, kad yra pabloginamos šios ūkinės veiklos sąlygos arba ši ūkinė veikla 

apskritai nutraukiama, atsižvelgiant į tai, dėl ko minėtos ūkinės veiklos teisinis reguliavimas yra 

keičiamas ir kokiu mastu jis yra keičiamas, taip pat atsižvelgiant į kitas reikšmės turinčias 

aplinkybes, valstybei gali atsirasti pareiga atlyginti (kompensuoti) ūkio subjektams ir kitiems 

asmenims praradimus, jų patirtus dėl minėto teisinio reguliavimo pakeitimo1.  

 

Atitinkamai, pakartojame savo pasiūlymą, išsakytą 2021 m. kovo 16 d. Darbo grupės pasitarime – 

tos Įstaigos, kurios šiandien teikia dienos chirurgijos I-VI grupių paslaugas ir turi licencijas teikti 

antrinio lygio stacionarines paslaugas (vadinasi yra pilnai techniškai ir organizacine prasme 

pajėgios) turi gauti realią galimybę sudaryti su TLK sutartis stacionarinių paslaugų teikimui. Tik tokiu 

būdu dėl pasikeitusio reglamentavimo jos išvengs esminių finansinių nuostolių ir galės toliau teikti 

tokios pačios kokybės bei pooperacinės priežiūros lygio dienos chirurgijos paslaugas.  

 

Antra, pacientams dienos chirurgijos paslauga taps nebe tokia patraukli – atvykimo laiko jie 

nebegalės derinti su savo darbo ar šeimos režimu, o paslaugų prieinamumas pablogės. 

 

Aprašo projekto 22 p. siekiama nustatyti rekomendaciją, kad dienos chirurgijos paslaugų, priskirtų 

V apmokėjimo grupei, teikimas būtų organizuojamas taip: „gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė 

procedūra pacientui būtų atlikta pirmoje dienos pusėje, kad pacientas atgautų sąmonę, grįžtų 

apsauginiai refleksai ir stabilios organizmo gyvybinės funkcijos ir pacientas galėtų būti išrašytas iš 

ASPĮ tą pačią dieną.“ 

 

Tai reiškia, kad sudėtingoms dienos chirurgijos operacijoms – kurių sąrašas, beje, nepateikiamas 

– pacientai į Įstaigas turės atvykti kuo anksčiau. Taip bus prarandamas vienas iš esminių dienos 

chirurgijos teigiamų bruožų – efektyvumas ir operatyvumas. Šiandien pacientai gali pasirinkti, kada 

užimtoje darbo dienos eigoje jie gali spėti gauti ir kokybiškas dienos chirurgijos paslaugas. 

Vadovaujantis siūloma SAM rekomendacija, atvirkščiai – pacientai bus apriboti. Tuo labiau, jie 

susidurs su didžiulėmis eilėmis – visos sudėtingos operacijos bus atliekamos rytais. Be to, Įstaigos 

taip sudėlios gydytojų grafikus, kad jie dirbtų pirmoje darbo dienos pusėje. Vadinasi, tie specialistai, 

kurie dirba keliose Įstaigose, galės priimti dvigubai mažiau pacientų. Galiausiai, susidarys situacija, 

kai antroje dienos dalyje moderni įranga ir aukštos kvalifikacijos specialistai bus neišnaudojami vien 

tam, kad pacientui nereiktų pooperacinės priežiūros vakaro metu. 

 

Trečia, Aprašo projektas negali būti derinamas be papildomos informacijos apie dienos 

chirurgijos paslaugų apmokėjimo modelį, dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo grupių 

sudarymą ir kitų šiuo metu rengiamų teisės aktų suderinimo su Aprašo projekto tekstu.  

 

 

1 2005 m. gegužės 13 d. Konstitucinio Teismo nutarimas (byla Nr. 14/02) 
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2021 m. kovo 16 d. Darbo grupės pasitarime diskutavome apie Valstybinės ligonių kasos teikiamus 

pasiūlymus dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo pakeitimams. Kartu su Aprašo projektu 

nebuvo pateikta daugiau informacijos apie šiuos planuojamus pokyčius. Taip pat, Darbo grupės 

veikloje buvo svarstomas dienos chirurgijos paslaugų pergrupavimas iš esmės panaikinant VI 

grupės paslaugas. Iš Aprašo projekto teksto suprantame, kad šių iniciatyvų SAM neatsisakė ir 

susijęs reglamentavimas bus tvirtinamas atskirais teisės aktais. Šie pokyčiai (jei jie bus 

įgyvendinami) yra tiesiogiai susiję su Aprašo projektu ir jo įgyvendinimu, dėl to prašome pateikti 

Darbo grupės nariams visą susijusią informaciją tam, kad galėtume realiai suprasti pokyčių mastą 

Įstaigų veiklai. 

 

Taip pat pastebime, kad Aprašo projektas turėtų būti suderintas su SAM šiuo metu inicijuojama 

sveikatos sistemos reforma / pertvarka. Todėl, bet kokie teikiami dienos chirurgijos pokyčiai turėtų 

būti apsvarstyti jos tikslų ir būsimo keičiamo reglamentavimo plotmėje.  

 

***** 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Investuotojų Forumas iki kito Darbo grupės posėdžio prašo pateikti 

visą informaciją apie Aprašo projekto įgyvendinimą, dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo 

modelį, dienos chirurgijos paslaugų grupių pokyčius bei galimus reguliavimo pakeitimus, siekiant 

kad TLK sutartis dėl stacionarinių paslaugų realiai galėtų sudaryti ir šiuo metu jų neturinčios 

privačios Įstaigos.  

 

Maloniai Jūsų prašome atsižvelgti į mūsų pateiktus komentarus ir juos įvertinti. Esame pasiruošę 

užtikrinti konstruktyvų, abipusį dialogą kuriant ir tobulinant teisinį reguliavimą, naudingą tiek 

pacientams, tiek sveikatos priežiūros specialistams, tiek Įstaigoms ir valstybei.  

 

Pagarbiai 

 

 

Vykdomoji direktorė        Rūta Skyrienė 

  


