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DĖL SVEIKATOS CENTRUI PRISKIRIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO 
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO DERINIMO 
 
Šiuo raštu asociacija „Investors’ Forum“, kuri yra nepriklausoma didžiausių ir aktyviausių Lietuvos 
ekonomikos investuotojų verslo asociacija, vienijanti, be kita ko, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus 
(toliau – Asociacija), išnagrinėjo viešam derinimui paskelbtą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo 
tvarkos aprašo ir sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, bendradarbiavimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ projektą (Reg. Nr. 
23-1232) (toliau – Projektas) ir teikia šiam Projektui pastabas bei pasiūlymus. 
 
Prieš dėstant konkrečias pastabas, Asociacija nori akcentuoti, kad Asociacijos tikslas yra prisidėti prie 
tinkamų ir palankių sąlygų investicijoms Lietuvoje sudarymo. Siekiant prieinamos, aukščiausio lygio 
sveikatos priežiūros, kurią būtų galima suteikti naudojantis naujausiomis technologijomis, yra ypač 
svarbu sudaryti patrauklias sąlygas investavimui sveikatos priežiūros srityje. Šiame sektoriuje veikia 
įmonės, teikiančios aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas ir, teikdamos šias paslaugas, 
jos siekia skaidriomis sąlygomis bendradarbiauti su valstybinėmis asmens sveikatos priežiūros 
įstaigomis (toliau – ASPĮ). Asociacija supranta, kad viešieji ištekliai yra riboti, todėl vystant sveikatos 
reformą kaip tik turėtų būti skatinama ir sudaromos patraukios sąlygos prie sveikatos reformos prisidėti 
ir privačiomis suinteresuotų asmenų investicijomis, kad būtų galima maksimaliai užtikrinti sveikatos 
reforma siekiamų tikslų bei apskritai prisidėti prie visos sveikatos sistemos gerovės. 
 
Mūsų vertinimu, Projektas žymiai apsunkins ar net padarys neįmanomą privačių investicijų šioje srityje 
plėtrą, taip kartu atitolinant ir galimybes pasiekti steigiamų savivaldybių sveikatos centrų tikslų. 
Asociacija prašo peržiūrėti Projekto nuostatas, atsižvelgiant ir į žemiau nurodomas pastabas, bei 
sudaryti sąlygas visiems suinteresuotiems asmenims prisidėti prie sveikatos centrų kūrimo veiklos, 
kartu prisidedant ir savo investicijomis.  
 
Visų pirma, prie Projekto nėra pridėtas aiškinamasis raštas, o Projekto lydraštyje pateiktas tik labai 
trumpas Projekto aprašymas. Todėl yra visiškai neaišku, kokie yra tikrieji šio Projekto tikslai, 
kokiais principais vadovaujantis Projektas buvo parengtas, kaip Projektas sistemiškai derės su 
kitais teisės aktais, kodėl buvo įtrauktas būtent nurodomas savivaldybės sveikatos centrui 
priskirtų teikti sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kt. Asociacijos vertinimu, rengiant tokios 
svarbos teisės akto projektą aiškinamasis raštas ne tik būtinas, tačiau jame turėtų būti išsamiai 
paaiškinti visi su tokiu teisės akto projekto rengimu susiję aspektai.  
 
Be to, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104 „Dėl 
Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Šeimos medicinos 
plėtros planas) 9 punktu, vienas iš sveikatos reformos tikslų yra bazinio paslaugų paketo 
užtikrinimas. Minėtame punkte nurodoma, kad „Galima išskirti pagrindinius savivaldybės sveikatos 
priežiūros centro pranašumus, kurių dabar neužtikrina fragmentuota pirminė ir antrinė sveikatos 
priežiūra savivaldybėse: atvejo vadyba, vieno langelio principas, sumažėjusios eilės, aiškus paciento 
kelias“. Mūsų nuomone, pateiktas derinimui Projekto tekstas visiškai neatspindi, kaip savivaldybių 
sveikatos centrai užtikrins nurodytų tikslų pasiekimą ir įgyvendinimą (pvz., kokiomis konkrečiomis 
priemonėmis bus užtikrinama atvejo vadyba, vieno langelio principas ir pan.). 
 
Asociacijos žiniomis, kiekviena savivaldybė rinko informaciją apie būtinas bazines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas (ir jų poreikį) iš ASPĮ, o visa ši informacija ir bazinėms sveikatos priežiūros 
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paslaugoms suteikti būtinos investicijos buvo perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai. Asociacijos 
nuomone, yra visiškai nepagrįsta, kad kai kurios paslaugos, kurios ASPĮ ir savivaldybių buvo nurodytos 
kaip būtinosios bazinės paslaugos, nebuvo įtrauktos į Projektą. Atitinkamai, visiškai nesuprantama, 
kodėl ministerija rinko informaciją apie savivaldybių poreikius, jei šių poreikių ministerija neketina 
atspindėti Projekto nuostatose. Asociacijos vertinimu, savivaldybėms įvardinus tam tikrų paslaugų 
būtinumą, jos ministerijos ir turėtų būti vertinamos kaip būtinosios. Asociacija pabrėžia, kad šių 
paslaugų neįtraukus į Projektą, nebus galima užtikrinti šiuolaikiškų, prieinamų, integruotų paslaugų, t. 
y. nebus galima pasiekti tų tikslų, kurių ir turėtų būti siekiama Projektu bei kurie yra nurodyti Šeimos 
medicinos plėtros plano 9 punkte. Visa tai reiškia, kad planuojama sveikatos „reforma“ iš esmės taps 
apsimestine „reforma“, realybėje atliekant tik esamos sistemos formalias korekcijas, tačiau ne iš esmės 
peržiūrint ir pertvarkant sistemą. 
 
Apibendrinant, siūlome, kad (i) šiam Projektui būtų parengtas aiškus ir išsamus aiškinamasis raštas, 
paaiškinantis Projekto rengimo aplinkybės, kodėl buvo įtvirtintos būtent siūlomos nuostatos ir kaip 
Projektu bus užtikrinamas Šeimos medicinos plėtros plane numatytų visų tikslų pasiekimas; (ii) 
Projektas būtų toliau tobulinamas, kad užtikrintų Šeimos medicinos sveikatos plane iškeltus tikslus.  
 
Antra, Šeimos medicinos plėtros plano 9 punkte nurodoma, kad „Savivaldybės sveikatos centras 
sujungs  savivaldybėje esančių įstaigų bazinių paslaugų pajėgumus ir veiks arba kaip atskiras juridinis 
asmuo, arba sudarys bendradarbiavimo sutartis su kitomis nomenklatūroje nurodytomis įstaigomis arba 
su kitomis privačiomis ASPĮ, panaudodamas turimus įstaigų išteklius (infrastruktūra, žmogiškieji 
ištekliai)“. Vis dėlto, esame susirūpinę, kad Projekto nuostatos ne sudaro galimybę, tačiau, 
priešingai, apriboja galimybę privačioms ASPĮ bendradarbiauti funkciniu pagrindu su 
paskirtuoju sveikatos centru.  
 
Projekto 41 punkte numatoma, kad „Dėl vidaus ligų stacionarinių paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto 
lėšomis sutartys sudaromos tik su tomis ASPĮ, kurios iki Centro įkūrimo teikė PSDF lėšomis 
apmokamas stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas arba šios ASPĮ restruktūrizuotos į Centrą“.  
 
Visiškai neaišku, kodėl tokia tvarka yra nustatyta būtent dėl vidaus ligų stacionarinių paslaugų 
apmokėjimo, o kitų paslaugų atžvilgiu tokios ribojančios nuostatos nėra. Antra, tokia tvarka akivaizdžiai 
diskriminuoja ASPĮ, daliai įstaigų užkertant kelią dalyvauti savivaldybės sveikatos centrų veikloje. Iš 
principo, tos ASPĮ, kurios iki centro sukūrimo niekada neturėjo sutarčių su ligonių kasomis, niekada 
neturės galimybės su centru sudaryti bendradarbiavimo sutarties. Jau nekalbant apie ASPĮ, kurios 
įsisteigs po centro sukūrimo.  
 
Tokio apribojimo tikslas yra ne tik kad visiškai neaiškus, tačiau ir riboja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 46 straipsnyje garantuojamą ūkio veiklos laisvę. Pagal Konstitucinio Teismo 
praktiką, asmens ūkinės veiklos ribojimas galimas tik įstatymu1. Todėl tokia nuostata, atsižvelgiant į jos 
ribojantį pobūdį, galėtų būti įtvirtinama tik įstatymo lygmeniu.  
 
Papildomai pažymėtina ir tai, jog tokia situacija iš esmės mažins asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą Lietuvoje, kadangi dirbtinai bus mažinamas ASPĮ skaičius, eliminuojant aukščiau 
nurodytas privačias ASPĮ. Tokia situacija ne tik pažeidžia aukščiau nurodytus nediskriminavimo 
principus, tačiau kartu yra nesuderinama ir su Europos Sąjungos finansinės priemonės – Pasiūlymo 
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įvertinimo patvirtinimo2 –  siekiamu tikslu gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
Lietuvoje (toliau – Priemonė).  
 
Atkreipiame dėmesį, jog Projekto suderinamumas su Priemone yra itin svarbus, kadangi Projekto 
finansavimas, be kita ko, yra grindžiamas ir Europos Sąjungos lėšomis, skirtomis Priemonės 
įgyvendinimui.    

 
1 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimas. 
2 Nuoroda čia: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-ADD-1/lt/pdf.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-ADD-1/lt/pdf
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Įvertinus visa tai, Projekto 41 punkto nuostata, kaip akivaizdžiai diskriminuojanti, keistina nustatant teisę 
sudaryti bendradarbiavimo sutartis su sveikatos centru nepriklausomai nuo fakto, ar ASPĮ, iki sveikatos 
centro įkūrimo, turėjo sutartis su ligonių kasomis dėl vidaus ligų stacionarinių paslaugų. Esame įsitikinę, 
kad visoms ASPĮ kuriamuose sveikatos centruose turi būti sudaromos galimybės dalyvauti lygiais 
pagrindais. 
 
Trečia, kaip jau minėta, nėra suprantama, dėl kokių priežasčių dalis paslaugų, kurios yra būtinos kaip 
bazinės paslaugos, nebuvo įtrauktos į Projektą.  
 
Pavyzdžiui, Projekto 16.7.1. punkte prie antrinio lygio ambulatorinių specializuotų radiologijos 
paslaugos nėra nurodytos kompiuterinės tomografijos (toliau – KT) ir magnetinio rezonanso 
tomografijos (toliau – MRT) paslaugos.  
Asociacijos įsitikinimu, šios dvi paslaugos yra būtinosios (bazinės) radiologijos paslaugos, kurioms eilės 
yra labai didelės. Pavyzdžiui, vertinant 2022 m. brangiųjų tyrimų laukimo eilių duomenis3, matyti, kad 
KT pacientams tekdavo laukti net iki 78 dienų (apie 2,5 mėn.), o MRT pacientai laukdavo iki 70 dienų.  
Kalbant apie konkrečius miestus, statistika yra tokia: 
 
 

  Vidutinė 
laukimo 
eilė, k.d. 
KT tyrimui: 

Vidutinė laukimė eilė, k.d. MRT:   

Galvos sričių 
tyrimams 

Sąnarių ir 
raumenų 
tyrimams 

Vidaus organų 
tyrimams 
(pilvo, dubens 
sritys ir kt.) 

Stuburo sričių 
tyrimams 

Vilnius Viešosiose 
ASPĮ 

30 61 ir daugiau 61 ir daugiau 61 ir daugiau 61 ir daugiau 

Privačiose 
ASPĮ 

7 61 25 89 47 

Klaipėda Viešosiose 
ASPĮ 

30 61 ir daugiau 60 61 ir daugiau 61 ir daugiau 

Privačiose 
ASPĮ 

25 79 22 97 42 

        k.d. – kalendorinės dienos 
 
Kita vertus, rentgeno diagnostikai tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje eilės yra iki 14 dienų. Todėl 
akivaizdu, kad ASPĮ turimi KT ir MRT kiekiai yra nepakankami, turėtų būti skatinamos investicijos į juos, 
o šie tyrimai turėtų būti įtraukti į bazinių paslaugų sąrašą.  
 
Asociacijos duomenimis, teikiant specializuotos ambulatorijos paslaugos otorinolaringologijos (LOR) 
gydytojai diagnostikoje 30 proc. konsultuotų pacientų siunčia KT tyrimui, MRT tyrimui – kas 8-10 
pacientą. Neurologai kas trečią pacientą siunčia KT (priklausomai nuo skausmo srities ir pobūdžio) 
diagnostikai. Asociacija akcentuoja, kad pagal Projekto 16.7.9. punktą ir 16.7.12. punktus 
otorinolaringologijos ir neurologijos paslaugos yra priskiriamos prie bazinių paslaugų. Taigi, 
efektyvus ir kompleksinis šių paslaugų suteikimas nebus įmanomas be KT ir MRT tyrimų. Faktą, 
kad šie tyrimai yra tiesiog būtini LOR, ortopedo-traumatologo, neurologo klinikinėje praktikoje, patvirtina 
ir moksliniai šaltiniai4. 
 

 
3 Nuoroda čia: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThhZTg4ZGEtMGRhMi00NGM0LTk2MzUtNTg4OTRjZDIwZmM3IiwidCI6IjA3ZTZlZ
TM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionc2ad865292dc32e26e8b   
4 Pvz., Naqvi G, Jadaan M, Harrington P. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging for detection of full 

thickness rotator cuff tears. Int J Shoulder Surg. 2009;3(4):94; Levine B, Motamedi K, Seeger L. Imaging of the Shoulder. 
Current Sports Medicine Reports. 2012;11(5):239-243; John M DelGaudio , Ron E Swain Jr, Todd T Kingdom, Susan 
Muller, Patricia A Hudgins. Computed tomographic findings in patients with invasive fungal sinusitis. Arch Otolaryngol Head 
Neck Surg. 2003 Feb;129(2):236-40 ir kt. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThhZTg4ZGEtMGRhMi00NGM0LTk2MzUtNTg4OTRjZDIwZmM3IiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionc2ad865292dc32e26e8b
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThhZTg4ZGEtMGRhMi00NGM0LTk2MzUtNTg4OTRjZDIwZmM3IiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionc2ad865292dc32e26e8b
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=DelGaudio+JM&cauthor_id=12578456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Swain+RE+Jr&cauthor_id=12578456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kingdom+TT&cauthor_id=12578456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Muller+S&cauthor_id=12578456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Muller+S&cauthor_id=12578456
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Vertinant dienos chirurgiją, kuri apskritai laikoma prioritetine sveikatos reformos ašimi (siekiant mažinti 
stacionarinių paslaugų apimtis, atitinkamai – plečiant dienos chirurgijos paslaugas, gerinant dienos 
chirurgijos infrastruktūrą5), 90 proc. dienos chirurgijoje operuojamų pacientų prieš tai diagnozuojami 
(kai didžioji dalis pacientų traumatologiniai) MRT tyrimo pagalba prieš dienos chirurgijos paslaugų 
suteikimą. Asociacijai niekaip nesuprantama, kaip iš vienos pusės reformos kūrėjai deklaruoja, kad 
prioritetas turi būti dienos chirurgijai, iš kitos – kaip kad aptariamo Projekto atžvilgiu – dienos chirurgija 
be MRT, kaip ir visos reformos deklaracijos siekiant plėtoti būtent dienos chirurgiją, lieka iš esmės 
bevertė.   
Pažymėtina, kad vien tik rentgeno ir ultragarsiniai tyrimai šiai dienai jau neatspindi bazinio paketo 
poreikių. KT ir MRT paslaugų neįtraukus į bazinių paslaugų sąrašą, iš esmės nebus įgyvendinami 
sveikatos centrų steigimu siektini tikslai – nebus mažinamos eilės, šie tyrimai turės būti atliekami 
kitose ASPĮ (ligoninėse), nebus sutrumpinamas paslaugos gavimo laikas ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas išliks fragmentuotu, priešingai nei nurodoma Šeimos medicinos plėtros plano 9 
punkte.  
 
Mūsų nuomone, jei yra siekiama kurti savivaldybių (bendruomenių) centrus, jų siekis ir turėtų būti 
suteikti kaip įmanoma labiau kompleksines paslaugas viename centre, siekiant kiek įmanoma nuimti 
krūvį nuo ligoninių, kas ir buvo nurodyta kaip sveikatos reformos pagrindiniai tikslai.  
 
Esame įsitikinę, kad Projektas turi atspindėti būtinus visuomenės poreikius ir būti įgyvendinamas taip, 
kad būtų pasiekti išsikelti sveikatos reformos tikslai (numatyti ir Šeimos medicinos plėtros plane), 
nesiaurinant Projektu numatomų teikti bazinių paslaugų apimties. Kartu Asociacija supranta, kad 
tiek Projekto, tiek ir apskritai visos sveikatos reformos įgyvendinimas susijęs su dideliu investicijų 
poreikiu, tačiau galima svarstyti, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, kaip tokį investicijų poreikį 
atliepti (jei nepakanka viešųjų investicijų, galbūt ASPĮ būtų suinteresuotos dalį reikalingų investicijų 
padengti pačios, siekiant suteikti visas reikalingas bazines paslaugas). 
 
Atsižvelgiant į visa tai, Projektas turėtų būti tikslinamas į nustatomas bazines paslaugas įtraukiant 
kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso (prie Projekto 16.7.1. punkto) ir kitas būtinąsias 
paslaugas, kurios buvo nurodytos kaip būtinosios savivaldybių teiktoje informacijoje. 
 
Ketvirta, Projekto 6 punkte nurodoma, kad „Sprendimą dėl Centro sukūrimo inicijuoja savivaldybės 
taryba“. Manome, kad turėtų būti nustatytos konkretesnės šios nuostatos įgyvendinimo sąlygos, nes 
savivaldybės, nesant įgyvendinimo terminų ar nematančios poreikio, gali ir neinicijuoti jokių sprendimų 
dėl sveikatos centrų sukūrimo.  
 
Penkta, Projekto 9 punkte nurodoma, kad „Centro paslaugų teikimą organizuojant pagal funkcinį 
bendradarbiavimą, Centro paslaugos teikiamos atskiruose juridiniuose asmenyse, atitinkančiuose 
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytos 
nomenklatūros reikalavimus“. Atkreipiame dėmesį, kad 39 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatos 
nurodomame įstatyme nėra. 
 
Šešta, Projekto 11 punkte išdėstomi pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis savivaldybė, prieš 
priimdama sprendimą dėl sveikatos centro sukūrimo. 11.6 punkte nurodoma, kad „prieš savivaldybės 
tarybai priimant sprendimą dėl Centro įkūrimo, jei planuojama, kad Centras veiks funkcinio 

 
5 „6. Dienos chirurgija yra viena iš naujų ir progresyvių paslaugų teikimo formų, plačiai taikoma Europos Sąjungos šalyse, 

kuri neformuoja naujo ligonių srauto, o tik jį perskirsto. Įdiegus šias paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje sutrumpėja 
planinės operacijos laukiančiųjų pacientų eilės ir taip patenkinami pacientų poreikiai greičiau gauti būtiną paslaugą, 
mažėja ligonių nedarbo dienų skaičius, gerėja sveikatos priežiūros prieinamumas, dienos chirurgijos skyriuje suteikta 
paslauga yra dvigubai pigesnė, mažesnė hospitalinės infekcijos tikimybė. 7. Numatoma plėtoti dienos chirurgiją visose 
ligoninėse [...]. Taip pat numatoma plėtoti dienos chirurgiją privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose 

dienos chirurgijos paslaugas.“ Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-160 (su vėlesniais 
pakeitimais) patvirtinta Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo 
programa 
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bendradarbiavimo būdu, turi būti suorganizuotas visų norą raštų pareiškusių sveikatos priežiūros įstaigų 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo atstovų posėdis dėl Centro veiklos ir Aprašo 
14 punkte nurodytos bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimo. Posėdis turi būti protokoluojamas. 
Prie protokolo turi būti pridėtas šalių sutartas preliminarus Aprašo 14 punkte nurodytos 
bendradarbiavimo sutarties projektas“. 
 
Nei iš šio punkto, nei iš kitų Projekto nuostatų yra neaišku, kokiomis sąlygomis ir kokiais principais 
vadovaujantis bus atrenkamos ASPĮ, kurios pareikš norą bendradarbiauti funkcinio bendradarbiavimo 
pagrindu. Mūsų nuomone, Projektas turi nustatyti ir įtvirtinti bendruosius pagrindus ir principus, 
kaip tokios ASPĮ turėtų būti atrenkamos. Šios atrankos procedūroje visos ASPĮ, kaip jau minėta, 
turėtų dalyvauti lygiais pagrindais ir turėti vienodas sąlygas bendradarbiauti funkciniu pagrindu, 
nepagrįstai neišskiriant ar nesudarant kliūčių joms siekti bendradarbiavimo.  
 
Septinta, Projekto 11.4 punkte nurodoma, kad „asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi pateikti 
rašytinį pagrindimą dėl įstaigos veiklos atitikties sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nustatytiems 
Centro veiklą reglamentuojantiems strateginiams dokumentams“. Visiškai nėra aišku, kokius 
konkrečius dokumentus ASPĮ turės pateikti ir kokių konkrečių dokumentų / teisės aktų sąlygas reikės 
atitikti. Manome, kad tokia bendro pobūdžio nuostata gali sudaryti sąlygas piktnaudžiavimui nustatant, 
kokios konkrečios ASPĮ turėtų dalyvauti sveikatos centro veikloje. Siūlome punktą tikslinti nurodant 
konkrečius teisės aktus, kurių sąlygos turi būti tenkinamos ir nustatant sąrašą konkrečių dokumentų, 
kurie turės būti pateikiami.  
 
Aštunta, Projekto 43 punkte yra referuojama į 16 punktą ir nurodoma, kad „Aprašo 16  punkte 
nurodytos paslaugos apmokamos iš savivaldybių visuomenės sveikatos biurams skiriamų lėšų ir PSDF 
biudžeto lėšomis neapmokamos“. Šios nuostatos prasmė yra visiškai neaiški, nes prieš tai einančiame 
Projekto 42 punkte aiškiai nurodoma, kad „Centro teikiamos šio Aprašo 16.1–16.14 papunkčiuose 
nurodytos paslaugos apmokamos vadovaujantis šių paslaugų apmokėjimą reglamentuojančiais teisės 
aktais“. Todėl nėra aišku, į kokias konkrečias paslaugas yra referuojama Projekto 43 punktu. Mūsų 
nuomone, šis punktas turi būti tikslinamas.  
 
Devinta, Projekto 47 punkte nurodoma, kad „Savivaldybės, kurios įgyvendino ES ar kitos tarptautinės 
paramos lėšomis finansuotą projektą atitinkamoms sveikatos priežiūros paslaugoms diegti ar plėtoti, 
privalo investicijų ir finansuotos veiklos tęstinumą užtikrinti ne trumpiau kaip 5 metus po projekto 
įgyvendinimo pabaigos“. Visų pirma, manome, kad ši nuostata apskritai nėra šio Projekto dalykas. 
Antra, nėra aiškus tokios nuostatos tikslas ir kuo remiantis toks įpareigojimas yra nustatomas. Manome, 
kad tokios nuostatos tikslai turėtų būti detalizuoti projekto aiškinamajame rašte.  

 
**** 

 
Mūsų nuomone, Projekto variantas tobulintinas, kad jo nuostatos būtų aiškios, nedviprasmiškos, 
nustatytų aiškias gaires savivaldybėms, kaip turi atrodyti sveikatos centrų kūrimas, bei būtų 
užtikrinamas sveikatos reformos ir Šeimos medicinos plėtros plane numatytų tikslų pasiekimas. 
Tikimės, kad šie mūsų komentarai bus naudingi ir padės tobulinant Projektą. 
 
Asociacija taip pat maloniai prašo SAM įtraukti ją į šio Projekto ir kitų su sveikatos apsaugos reforma 
susijusių projektų derinimo procesus bei darbo grupes.  
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