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Dėl pastabų ir pasiūlymų Įsakymo projektui 
 
Asociacija „Investors' Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), jungianti stambiausius ir aktyviausius 
investuotojus į Lietuvos ekonomiką, norėdama išsakyti savo poziciją ir pastabas, teikia šį raštą dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Dėl brangiau negu bazinės priemonės kainuojančių 
paslaugų (medžiagų ir procedūrų) kainų skirtumo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo projekto, 
registracijos Nr. 18-9133 (toliau – Projektas).  
 
Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra priimtos tvarkos, kuri aiškiai numatytų sąlygas ir formą, kaip asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra 
brangesnės negu tos, kurios kompensuojamos pagal bazines kainas iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, ir to rezultatas nevienodas teritorinių ligonių kasų vertinimas, atliekant 
ASPĮ kontrolę, Investuotojų Forumas palaiko tokią teisinę iniciatyvą ir jos poreikį. Tačiau šiuo raštu 
išreikiame nepritarimą ir pastabas dėl tam tikrų šio Projekto nuostatų, nes jos yra neaiškios, nėra iki galo 
suderintos su įstatymais, reguliuojančiais tokias paslaugas, taip pat parengtos neįvertinus praktinio šių 
nuostatų pritaikymo bei užkrauna neproporcingai didelę administracinę naštą ant ASPĮ. Manome, kad 
Projektas turėtų būti išdiskutuotas su ASPĮ, kurios turės praktiškai taikyti tvarką dėl brangiau kainuojančių 
paslaugų, ir bendru sutarimu randant sprendimo variantus, kurie užtikrintų siekiamą reguliavimo tikslą.   
 
Savo poziciją grindžiame toliau dėstomais argumentais.  
 
1) Neaiškus Projekto pagrindas ir taikymo apimtis bei netinkama įsigaliojimo data 
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Projekto preambulėje yra nurodoma, kad brangiau negu bazinės priemonės kainuojančių paslaugų 
(medžiagų ir procedūrų) kainų skirtumo apmokėjimo tvarkos aprašas yra parengtas remiantis Sveikatos 
sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi ir Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi.  
 
Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis numato, kad valstybės laiduojama (nemokama) asmens 
sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose teikiama nemokamai, už šios 
priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Jei pacientai, turintys teisę 
į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias 
paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų 
paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos 
nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo 
iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka 
patys.  
 
Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis numato, kad vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, 
naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems 
gydyti, išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, išskyrus atvejus, kai apdraustasis savo iniciatyva gydančiojo 
gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos 
Respublikoje yra taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju apdraustasis privalo ASPĮ 
apmokėti gydytojo skiriamų ir apdraustojo pasirenkamų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kainų 
skirtumą (šis skirtumas gali būti apmokamas ir iš papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo ar kitų 
lėšų). 
 
Taigi, Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis numato ASPĮ teisinį pagrindą teikti brangiau 
kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras dėl visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o 
Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis reguliuoja tik brangesnių vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių pasirinkimą tik stacionarinėse ASPĮ. Vadinasi, šių įstatymų minimos nuostatos reguliuoja 
skirtingą objektą ir numato reikalavimus skirtingų lygių paslaugoms. Tokia situacija kelia abejonių dėl šio 
projekto pagrįstumo ir jo taikymo apimties. Manome, kad turi būti pasirinktas tikslus šiuo Projektu siekiamo 
reguliavimo pagrindas.  
 
Taip pat šio Projekto įsigaliojimo data prieštarauja ūkio subjektų veiklos reguliavimo dviejų datų 
per metus įsigaliojimo taisyklei. Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalis numato, kad teisės 
aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai 
įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių 
nuo jų oficialaus paskelbimo. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siekiama sureguliuoti tvarką dėl brangiau 
kainuojančių paslaugų teikimo, kuri turi tiesioginės įtakos ūkio subjekto vykdomai veiklai, Projekto 
įsigaliojimo data turėtų būti atidėta.  
 
2) Projekto įvedamos sąvokos yra netikslios, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui ir 
nesuderintos su esamu reguliavimu 
 
Projekto 2.1, 2.2. ir 2.3. punktuose yra naudojamos sąvokos, kurios yra netikslios ir klaidinančios, 
prieštaraujančios Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 daliai ir Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
liepos 30 d. įsakymui Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo 
ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (toliau – Įsakymas). 
 
Projekto 2.1. punktas numato bazinės priemonės sąvoką, 2.2 punktas įtvirtina brangiau kainuojančios 
medžiagos sąvoką, o 2.3 punktas – brangiau kainuojančios procedūros. Taigi, Projektas įveda tris 
skirtingas sąvokas: priemonė, medžiaga ir procedūra, o toliau 4 punkte numatoma, kad pacientas gali 
pasirinkti tik brangiau kainuojančią medžiagą ir procedūrą. Tokios nuostatos susiaurina šiuo metu galiojantį 
teisinį reguliavimą, kuris įtvirtintas pagal Sveikatos sistemos įstatymą. Kaip minėta, Sveikatos sistemos 
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įstatymo 49 straipsnio 5 dalis numato galimybę pacientui pasirinkti brangiau kainuojančias paslaugas, 
medžiagas, procedūras. Sveikatos apsaugos įstatymas aiškiai išskiria tris atskiras kategorijas, kurie 
sudaro pagrindą brangiau kainuojančias (1) paslaugas, (2) medžiagas ir (3) procedūras. 
 
Projektu nėra numatoma galimybė pacientui pasirinkti brangiau kainuojančios paslaugos, jo pasirinkimas 
apribojamas tik brangesne medžiaga ir procedūra. Konstitucinis teisinės valstybės principą, kuris apima 
daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, reikalauja užtikrinti teisės aktų hierarchiją 
(Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas). Konstitucija draudžia nustatyti tokį teisinį 
reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2005 
m. sausio 19 d., 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimai). 
 
 
Be to, Projekte nėra tikslinama, kas yra „procedūra“. Brangesnė procedūra yra nurodoma, kaip procedūra, 
kurios įsigijimo / teikimo sąnaudos yra didesnės negu bazinės priemonės (priemonės yra suprantamos 
kaip procedūros ir medžiagos). Kitaip tariant, įvedama definicija, kurios aiškinimas įsisuka į pasikartojančią 
sąvokų cirkuliaciją, nepateikiančią atsakymo, kas yra procedūra, kodėl ji suprantama kaip procedūra ir 
medžiaga ir kodėl nėra išskiriama atskira „paslaugos“ sąvoka.  
 
Vadinasi, toks Projektas ne tik prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, susiaurindamas 
galiojantį įstatyminį reguliavimą, bet ir neatitinka teisėkūros taisyklių, kad turi būti tikslus, aiškus ir 
nuoseklus.  
 
Taip pat, tiek brangiau kainuojanti medžiagos, tiek procedūros sąvokos suponuoja, jog brangiau 
kainuojančios medžiagos ir procedūros Projekto taikymo ribose bus tik tada, kai jos tenkina du kriterijus: 
(1) medžiagos/procedūros yra mediciniškai pagrįstos; ir (2) nebūtinai reikalingos.  
 
Su tokia Projekte pateikta sąvoka taip pat nesutinkame, nes jos įveda vertinamąjį kriterijų, kuris kelia daug 
klausimų, t.y. kas ir kaip vertins, kad medžiagos ir/ar procedūra yra nebūtinai reikalingos. Pacientui 
pasirinkus brangiau kainuojančias medžiagas ir/ar procedūras, jos yra būtinos siekiant suteikti paciento 
pasirinktą sveikatos priežiūros paslaugą. Esminis skirtumas lyginant su bazinėmis priemonėmis yra tas, jog 
brangiau kainuojančios priemonės/paslaugos yra kokybiškesnės bei užtikrinančios lengvesnį ir efektyvesnį 
paciento gydymą. Tačiau net ir pasirinkus brangiau kainuojančias medžiagas ir/ar procedūras jos yra 
būtinos norint suteikti sveikatos priežiūros paslaugas pacientui. Pavyzdžiui, jeigu pacientas laisva valia 
pasirenka brangiau kainuojančius varžtus, skirtus chirurginei operacijai, tokie varžtai yra būtina ir esminė 
sąlyga, kad pacientui būtų suteikta sveikatos priežiūros paslauga, nepriklausomai nuo to, kad tokie varžtai 
bus laikomi brangiau kainuojančia medžiaga. Tačiau tokių varžtų sąnaudos bus skirtingos, todėl natūralu, 
kad vieni bus pigesni, kiti brangesni. Šiuo metu nėra pateikto sąrašo, kas sudaro minimalius reikalavimus, 
atitinkančius kokybę, kompensuojamo pagal bazines kainas. Todėl siūlomas reguliavimas neišspręs 
problemos, ar konkreti paslauga yra brangesnė ar tai yra bazė.     
 
Taip pat Projekte yra formuojamas nenuoseklus identiškų teisinių santykių reguliavimas lyginant su kitais 
poįstatyminiais teisės aktais – pavyzdžiui Įsakymu. Įsakymo 7.2. punkte yra numatyta, kad pacientas moka 
už pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, 
medicinos pagalbos priemones, procedūras, kai to pageidauja pats pacientas ir leidžia asmenį gydantis 

gydytojas. Įsakymo 7.5. punktas įtvirtina, kad pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas. Kitaip sakant, Įsakymo 7.5. Įsakymo punktas, detalizuodamas Sveikatos 
priežiūros įstatymo 49 straipsnio 5 dalį, suteikia galimybę pacientui pasirinkti brangesnę paslaugą. 
Projektas neapima brangiau kainuojančių paslaugų, o reguliuoja tik medžiagas ir procedūras, bei tik tokias, 
kurios nėra būtinai reikalingos. 
 
Atsižvelgiant į visa tai, manome, kad Projekte įtvirtintos sąvokos yra neaiškios, klaidinančios ir nesuderintos 
su galiojančiu reguliavimu, todėl turi būti tikslintinos. 
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3) Projekte numatyta gydytojo pareiga informuoti pacientą prasilenkia su praktinio pritaikymo 
efektyvumu ir užkrauna neproporcingą naštą gydytojui 
 
Projekto 4 ir 6 punktuose sukuriama pareiga gydytojui informuoti pacientą, jog asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos asmeniui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, yra teikiamos nemokamai, bei 
paaiškinti paciento pasirinktų brangesnių priemonių medicininį pagrįstumą ir reikalingumą. Manome, jog 
tokia prievolė per daug apsunkina ASPĮ dirbančius gydytojus, todėl reikalavimai numatyti minėtuose 
punktuose yra nepagrįsti ir pertekliniai.  
 
Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje yra teigiama, jog ASPĮ privalo teikti gyventojams 
informaciją apie nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, jų teikimo mastą ir kainas. 
Atsižvelgiant į tai, matome, jog pareiga informuoti apie paslaugų kainas yra nustatyta pačioms ASPĮ, bet 
ne gydytojams. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į praktinį aspektą, kuris apima itin didelį gydytojo 
užimtumą bei darbo krūvį. Numatant papildomą pareigą informuoti pacientą, gydytojas yra bereikalingai 
užkraunamas papildomu krūviu, kai analogiškus ir vienodai kokybiškus informavimo veiksmus galėtų atlikti 
kiti ASPĮ dirbantys atsakingi asmenys, kurie turi specialių žinių dėl brangiau kainuojančių paslaugų (jų 
sudėties, naudos, kainos skaičiavimo tvarkos ir pan.). 
 
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Projekto 6 punkte nėra numatyta galimybės informuoti pacientą apie 
bazinių priemonių vieneto kainą ir kiekį, pasirinktų brangesnių priemonių vieneto kainą, preliminarų reikiamą 
pasirinktų brangesnių priemonių kiekį ir preliminarų kainų skirtumą internetiniame tinklalapyje arba 
pateikiant kainynus, taip tik dar labiau apsunkinant pacientą informacijos kiekiu.  
 
Atsižvelgiant į šiuos argumentus darome išvadą, jog toks gydytojo pareigos nustatymas nepagrįstai 
užkrautų gydytoją, taip pat kyla abejonių ar gydytojas sugebėtų suteikti išsamų paaiškinimą apie brangiau 
kainuojančias paslaugas (įskaitant jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką) geriau nei už tai atsakingi ASPĮ 
specialistai.      
 
4) Projekto 5 punktas yra nepagrįstas ir neaiškus jo įgyvendinimo mechanizmas 
 
Projekto 5 punkte yra teigiama, kad brangesnės priemonės ir bazinės priemonės negali būti tapačios 
pavadinimu, sudėtimi ir pavidalu, atlikimo ir suteikimo būdu. Nesutinkame, kad brangesnės priemonės ir 
bazinės priemonės negali būti tapačios pavadinimu, nes neaišku, kaip turėtų būti įgyvendinimas toks 
reikalavimas. Ši nuostata turėtų būti tikslinama.  
 
Dabartinė 5 punkto redakcija suponuoja, jog bet kokios brangesnės ir bazinės priemonės negali būti 
tapačios savo pavadinimu, sudėtimi, pavidalu ir pan., tačiau tokia formuluotė nepagrįstai apribotų 
brangesnių priemonių/procedūrų teikimą pacientams vien dėl to, kad jos yra panašios minėtais kriterijais į 
bazines priemones/procedūras. Pavyzdžiui, nors chirurginis plieninis varžtas ir skiriasi savo savybėmis nuo 
titano varžto, tačiau savo pavidalu (varžto forma) ir atlikimo būdu (varžtas įsukamas) yra vienodas. Kitaip 
sakant, paslaugos pavadinimas yra toks pat. Tokiu atveju kyla grėsmė, jog net iš esmės skirtingos bazinės 
ir brangesnės paslaugos bus traktuojamos kaip lygiavertės ir vienodos, o tai nulems brangesnių medicinos 
paslaugų teikimo negalimumą. 
 
Taigi, siūlomo Projekto 5 punktas yra vertinamas kaip ribojantis brangiau kainuojančių paslaugų teikimą 
pacientams tais atvejais, kai tam tikra dalis brangiau kainuojančių paslaugų/medžiagų savybių, arba jų 
suteikimo būdas sutampa su bazinėmis paslaugomis/medžiagomis ar jų suteikimo būdu. Siūlome numatyti, 
kad brangesnės paslaugos, procedūros ir medžiagos turi skirtis nuo bazinės paslaugos, procedūros ir 
medžiagos.  
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5) Projekto 8, 11 ir 12 punktų numatyta tvarka dėl kainos skirtumo apskaičiavimo lapo parengta 
neįvertinus praktinio tokios tvarkos įgyvendinimo ir užkrauna neproporcingai didelę naštą tiek 
ASPĮ, tiek pacientui 
 
Projekto 8 punkte yra teigiama, kad apdraustasis pasirinkęs brangesnę priemonę su kainos skirtumo 
apskaičiavimo lapu kreipiasi į ASPĮ vadovo įgaliotą asmenį dėl faktinio kainų skirtumo apskaičiavimo. 
 
Pažymime, jog toks reikalavimas apsunkina pacientą ir neatitinka šiuo metu susiformavusią praktiką. Tokios 
procedūros yra itin formalios ir nepatogios tiek pacientui, tiek ASPĮ. Šis reguliavimas privestų prie tokios 
situacijos, kaip pavyzdžiui, pacientas siekdamas gauti faktinį kainų skirtumo apskaičiavimą sveikatos 
priežiūros įstaigoje ieško atsakingų asmenų, kurie galėtų apskaičiuoti kainų skirtumus, vietoj to, kad visa 
aktuali informacija, išaiškinimai dėl brangiau kainuojančių paslaugų, jų sudėties, būtinumo ir kainų skirtumo 
būtų pateikti pacientui vieno atsakingo asmens, kurį paskiria pati ASPĮ.  
 
Be to, papildomi apsunkinimai yra numatyti ir Projekto 11 bei 12 punktuose. Projekto 11 punkte yra 
teigiama, jog pacientas kainų skirtumą turi sumokėti būtinai tik į kasą, nenumatant galimybės sumokėti kitu 
būdu, pavyzdžiui, bankiniu pavedimu. Taip pat šiame punkte ribojama paciento ir ASPĮ teisė laisvai susitarti 
dėl paslaugos apmokėjimo datos, numatant, kad už brangiau kainuojančią paslaugą pacientas turi 
sumokėti iki paslaugos, kuriai teikti buvo panaudotos brangesnės priemonės, teikimo dienos pabaigos. 
Projekto 12 punkte yra numatyta pareiga kainos skirtumo apskaičiavimo lape nurodyti kasos kvito ar kito 
mokėjimą įrodančio dokumento numerį, o toks lapas įklijuojamas į apdraustojo medicinos dokumentus. 
Vėlgi, numatoma papildoma procedūra, kuri yra visiškai nereikalinga ir neefektyvi, o taip pat kvitą įklijuojant 
į paciento sveikatos istoriją, ypatingi asmens duomenys bus pateikiami finansininkams ir buhalteriams 
patikrinimų metu taip keliant grėsmę paciento asmens duomenų konfidencialumui.  
 
Išstudijavus projekto priedą, lieka neaišku, kodėl yra reikalaujama, jog apdraustojo mokamo bazinės 
priemonės ir pasirinktos brangesnės priemonės kainos skirtumo apskaičiavimo lapą turi pasirašyti du 
asmenys – gydytojas ir ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo. Tokia procedūra dar kartą apsunkina pacientą, 
gydytoją, o kartu formalizuoja visą gydymo procesą, kai yra pasirenkamos brangiau kainuojančios 
paslaugos. Rekomenduojame numatyti vieną asmenį, kuris bus atsakingas už kainos skirtumo lapo 
pasirašymą.     
 
Galiausiai ši tvarka neįvertina, jog praktikoje yra diegiama ir skatinama e.sveikatos sistema. Jau šiuo metu 
pagrindinė informacija yra kompiuterizuota ir saugoma elektroniniame formate, siekiant skatinti e.sveikatos 
sistemą. Projektu siūloma tvarka nenumato galimybės užtikrinti brangiau kainuojančių paslaugų teikimo, 
naudojantis elektroninėmis formomis.  
 
Įvertinus visa tai, darome išvadą, jog šiuo metu siūlomas Projektas nesiderina su vieno langelio principu, 
sukuria neproporcingai didelę naštą tiek pacientui, tiek ASPĮ, nesuteikia galimybės įgyvendinti e.sveikatos 
sistemą ir sukelia dar didesnę sumaištį tarp pacientų bei gydytojų.  
 

********* 
 
Įvertinus visą siūlomą Projektą, jo formuluotes bei prieš tai aptartus punktus manome, kad pagrindinis šio 
Projekto tikslas yra kuo labiau riboti ir suvaržyti brangiau kainuojančių paslaugų teikimą pacientams, taip 
ribojant ASPĮ konstitucinę teisę verstis ūkine veikla. Toks tikslas yra neteisėtas ir neatitinka Konstitucinio 
teismo išaiškinimų dėl konstitucinės ūkinės veiklos laisvės bei pacientų teisės pasirinkti.  

 
Manome, kad siūlomas Projektas neatitinka teisės aktams ir ūkinės veiklos reguliavimui keliamų 
reikalavimų, todėl Investuotojų Forumas jam nepritaria. Nepagrįstai ribojama ASPĮ ūkinės veiklos laisvė 
apsunkinant brangiau kainuojančių paslaugų teikimą, Projektas prieštarauja Sveikatos sistemos įstatymui, 
Projektas nėra suderintas su kitais poįstatyminiais aktais (pavyzdžiui, Įsakymu), numatydamas skirtingą 
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analogiškų santykių reguliavimą, naudojamos sąvokos yra neaiškios, painios ir klaidinančios tiek gydytojus, 
tiek pacientus. Mūsų nuomone, Projektas užkrauna neproporcingą naštą gydytojams ir pacientams, 
sukurdamas naujas biurokratines procedūras, kurios yra nebeaktualios ir visiškai nepatogios, 
apsunkinančios e.sveikatos sistemos plėtrą.  
 
Prašome Jūsų atsižvelgti į pateiktus komentarus, įvertinti praktinį siūlos tvarkos įgyvendinimą ir priimti 
sprendimus, kurie turėtų teigiamos įtakos ne tik ūkinės veiklos laisvei sveikatos priežiūros sektoriuje ir 
sąžiningai konkurencijai, bet ir viso sveikatos priežiūros sektoriaus optimizavimui, kokybės pagerinimui ir 
didesnio aiškumo dėl brangiau kainuojančių paslaugų teikimo įforminimui.  
 
Esame pasiruošę užtikrinti konstruktyvų, abipusį bendradarbiavimą bei manome, kad turime būti įtraukti į 
tolimesnį šio Projekto svarstymo procesą. Esame pasiruošę sudalyvauti diskusijoje ir aptarti šį Projektą, 
pateikiant mūsų narių poziciją ir pasiūlymus.  
 
 
Pagarbiai 
 
 

 
 
Vykdomoji direktorė 
 
Rūta Skyrienė 
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