2020 m. kovo 17 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
El. paštas: ministerija@sam.lt
DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUTARIMO PROJEKTO NR. 20-1339(3) DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 370
„DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Gerbiamieji,
2020 m. kovo 13 d. Sveikatos reikalų ministerija (toliau – SAM) Teisės aktų registre užregistravo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo
patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas 370) pakeitimo nutarimo antrąjį projektą Nr. 20-1339(3) (toliau –
Projektas 3).
Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų forumas) jau nuo 2019 m. gruodžio teikia savo
komentarus ir pasiūlymus siekiant pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir teritorinių
ligonių kasų (toliau – TLK) sudaromų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) lėšomis sutarčių (toliau – Sutartis)
sudarymo tvarką. Tokie pokyčiai yra būtini siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą pacientams. Nepaisant mūsų pastangų, Projekte 3 nėra įtraukti mūsų pasiūlymai.
Siekiant aiškesnės situacijos, toliau pateikiame visą Nutarimo 370 pakeitimo Projektų derinimo
chronologiją.
Data

Įvykis

2019 m. gruodžio 5 d.

Investuotojų Forumo raštas Dėl sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros
įstaigų ir teritorinių ligonių kasų skirtas SAM ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms. Jame prašome keičiant LR sveikatos draudimo įstatymą dėl
VLK/TLK reformos tuo pačiu išspręsti ir TLK sutarčių sudarymo kriterijų
klausimą, nes dabar galiojanti vartojimo rodiklių sistema, nustatyta LRV
nutarime, turėtų būti reguliuojama įstatymu, ir atitikti aiškumo,
nediskriminavimo ir iš anksto žinomumo kriterijus (taip reikalauja
Konstitucinio Teismo išaiskinimas).
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2019 m. gruodžio 13 d.

Vyriausybės kanclerio pavedimas SAM išnagrinėti Investuotojų Forumo
2019 m. gruodžio 5 d. raštą.

2019 m. gruodžio 18 d.

Investuotojų Forumo atsakymas SAM dėl Vyriausybės kanclerio pavedimo
prašant susitikimo esminių klausimų aptarimui. Pagrindinė problema –
vartojimo rodikių taikymas kaip kriterijus TLK sutarčių sudarymui
prieštarauja konstitucijai ir logikai. Kuo didesnė paklausa, tuo mažiau
įstaigų ar jų padalinių galima atidaryti, be to, neįmanoma iš anksto žinoti
kokie bus rodikliai po 2-3 metų, nors sprendimas atidaryti naują įstaigą ar
jos padalinį priimamas iš anksto, prieš 2-3 metus.

2020 m. sausio 13 d.

Investuotojų Forumo gautas SAM viceministrės Kristinos Garuolienės
kvietimas susitikti.

2020 m. sausio 16 d.

Investuotojų forumo, SAM, Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK),
Konkurencijos tarybos ir kitų įstaigų atstovų susitikimas. Jame sutarta, kad
TLK sutarčių sudarymo kriterijus reikia keisti įstatyme, o LRV nutarimas
(bei jį įgyvendinantis SAM įsakymas) su kriterijais yra laikinai galiojantis.

2020 m. sausio 22 d.

Investuotojų forumo raštas SAM ir VLK dėl sutarčių tarp asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų sudarymo aptarimo.
Investuotojų forumas nori dalyvauti rengiant įstatymo projektą, tačiau jau
dabar esantį reguliavimą, kol bus priimtas įstatymas, reikia tobulinti, nes jis
užkerta kelią tiek viešam, tiek privačiam sektoriui ne tik plėsti pajėgumus,
bet net ir persikelti į kitas patalpas nauju adresu.

2020 m. sausio 30 d.

Investuotojų forumo atstovų ir SAM susitikimas dėl Investuotojų forumo
keliamų klausimų ir pasiūlymų. Jame aptarta, kad ilgalaikis tikslas turėti
nediskriminacinius, iš anksto žinomus ir aiškius kriterijus įstatyme bus
įgyvendintas IF atstovams dalyvaujant įstatymo rengimo darbo grupėje, o
trumpalaikę problemą, kurią sukelia vartojimo rodiklių taikymas
sprendžiant LRV nutarimo lygiu.

2020 m. vasario 6 d.

SAM užregistruotas pirmas Nutarimo 370 pakeitimo projektas (toliau –
Projektas 1). Jame siūlyta vartojimo rodiklių sudarant TLK sutartis
netaikyti tik valstybės ir savivaldybių įstaigoms, o privačioms taikyti.

2020 m. vasario 12 d.

Investuotojų forumo raštas SAM ir kitoms suinteresuotoms institucijoms
pateikiant komentarus ir pasiūlymus dėl Projekto 1 – diskriminavimas
pagal nuosavybės formą neturi būti galimas.

2020 m. vasario 14 d.

Vyriausybės kanclerio pavedimas SAM išnagrinėti Investuotojų Forumo
pastabas 2020 m. vasario 12 d. rašte.
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2020 m. vasario 19 d.

SAM užregistruotas antras Nutarimo 370 pakeitimo projektas (toliau –
Projektas 2). Nuostata dėl vartojimo rodiklių netaikymo tik valstybės ir
savivaldybių įstaigoms išimta.

2020 m. kovo 9 d.

Investuotojų forumo raštas SAM ir kitoms suinteresuotoms institucijoms
pateikiant komentarus ir pasiūlymus dėl Projekto 2 su aiškiais siūlomų
pakeitimų projektais, siūlant leisti, kad vartojimo rodikliai netaikomi įstaigų,
kurios jau turi sutartis su TLK, naujai atidaromiems padaliniams, arba
padaliniams, kurie iš vieno adreso keliasi į kitą.

2020 m. kovo 10 d.

Investuotojų forumo atstovų, SAM ir Vyriausybės kanceliarijos susitikimas
dėl Investuotojų forumo keliamų klausimų ir pasiūlymų. Susitikime
aptarta, kad kaip minimalus kompromisas galėtų būti nustatyta, kad
vartojimo rodikliai netaikomi įstaigų, kurios jau turi sutartis su TLK,
naujai atidaromiems padaliniams, arba padaliniams, kurie iš vieno
adreso keliasi į kitą.

2020 m. kovo 13 d.

SAM užregistruotas Projektas 3, kuriame neatsižvelgta į Investuotojų
forumo siūlymus ir susitikime pasiektus kompromisus.

Investuotojų Forumas deda visas jėgas inicijuodamas dialogą su SAM, teikdamas pasiūlymus ir pastabas.
Toks keturis mėnesius trunkantis mūsų siūlymų ignoravimas yra netoleruotinas. Ypač tuo atžvilgiu, kad
SAM atstovai sutinka, kad pakeitimai Sutarčių sudarymo tvarkoje yra būtini, tačiau jokių veiksmų nesiima.

Pagarbiai
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