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DĖL REIKALAVIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS SUŠVELNINIMO KARANTINO METU  
 
Gerbiamieji,  
 
Šiomis dienomis Vyriausybė svarsto galimybę tam tikriems verslo sektoriams sušvelninti karantino sąlygų 
taikymą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo apribota tiek viešojo, tiek privataus 
sektoriaus veiklos. Atsižvelgiant į tai, asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas) siekia 
atkreipti Jūsų dėmesį į prioritetinę – asmens sveikatos priežiūros įstaigų – veiklą.  
 
Pirma, nėra abejonių, kad sveikatos priežiūros įstaigų veiklos atnaujinimas nepažeistų pamatinių 
karantino sąlygų. Atvirkščiai – tolygus šios veiklos suvaržymų panaikinimas leistų užtikrinti šių 
įstaigų veiklos tęstinumą bei ne COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių pacientų 
sveikatos būklę tiek karantino metu, tiek jam pasibaigus. Šiuo metu yra ribojamos / draudžiamos 
stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus kai jų nesuteikus pacientui 
atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė. Ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos taip pat gali būti teikiamos nuotoliniu būdu. Nepaisant to, Lietuvoje kas dieną 
vis daugėja pacientų, kuriems svarbios sveikatos priežiūros paslaugos yra atidedamos laikotarpiui po 
karantino. Tai kartu reiškia, kad pacientai yra priversti laukti, nepaisant to, kad jų būklė su kiekviena diena 
blogėja. Be to, nuotolinių paslaugų teikimas neapsaugo sveikatos priežiūros specialistų nuo pacientų 
piktnaudžiavimo. Priimami sprendimai (nedarbingumo suteikimas, elektroninio recepto išrašymas) yra 
grindžiami tik pacientų žodžiu nupasakotais simptomais.  
 
Antra, nepaisant to, kad stacionarinės ar ambulatorinės paslaugos šiuo metu yra neteikiamos, 
įstaigos dirba “budėjimo” režimu. Jos privalo būti pasiruošusios priimti pacientus, kuriems reikalinga 
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būtinoji pagalba, taip pat esant poreikiui, perskirstyti įstaigos infrastruktūrą užtikrinant prioriteto tvarką 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimui. 
 
Trečia, pastebėtina, kad viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veikla yra ribojama mažiau. Sveikatos 
apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-2811, nurodyta, kad diagnostikos ir gydymo paslaugų 
teikimą pacientams, kuriems įtariama ir (ar) diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 
organizuoja didžiosios valstybės ligoninės. Sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos pagrindinėse 
apskričių sveikatos priežiūros įstaigose. Jose gydomi COVID-19 sergantys pacientai, taip pat teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos pacientams dėl kitų (ne COVID-19) ligų. Tuo metu, privačios sveikatos 
priežiūros įstaigos, konsultacijų kabinetai ir pan. gali teikti tik būtinosios pagalbos paslaugas bei nuotolines 
konsultacijas ir dėti visas pastangas siekiant išvengti bankroto. Pažymime, kad privačios sveikatos 
priežiūros įstaigos yra pasiruošusios priimti pacientus ir teikti planinės sveikatos priežiūros paslaugos 
pacientams, kurie yra nukreipiami iš COVID-19 pacientus gydančių įstaigų.  
 
Ketvirta, turi būti užtikrinta sveikatos priežiūros įstaigų lygybė. Investuotojų Forumas visuomet laikėsi 
pozicijos, kad tiek viešosios, tiek privačios sveikatos priežiūros įstaigos turėtų būti vertinamos ir 
traktuojamos vienodai. Svarbu suprasti, kad tos pačios vertybės turi būti išlaikomos ir ekstremalios 
situacijos atveju. Lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjui nustatyti vienodą 
(nediferencijuotą) teisinį reguliavimą įstaigoms, esančioms vienodoje padėtyje. Atitinkamai, šiandien 
neprašome kokių nors privilegijų privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms. Atvirkščiai – prašome jas 
vertinti vienodai ir leisti joms atnaujinti savo veiklą bei teikti planines sveikatos priežiūros paslaugas. 
 
Penkta, privačios sveikatos įstaigos yra pasirengusios užtikrinti saugumo reikalavimus. Tai yra, 
sušvelninus karantino reikalavimus, įstaigos teiktų įprastas planines gydytojų konsultacijas ir kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas užtikrinant darbuotojų ir pacientų asmens apsaugą, pacientų atranką prieš priimant 
juos konsultacijai (pagal galimus COVID-19 simptomus), patalpų dezinfekaciją ir kitas priemones. 
Sveikatos priežiūros įstaigos išskirtinai – geriausiai iš visų kitų sektorių dalyvių – žino kaip užtikrinti infekcijų 
kontrolę, dezinfekavimo ir higienos reikalavimus, apsaugoti personalą ir teikti paslaugas pandemijos metu. 
 
Šešta, turi būti atsakingai įvertinta, kokie ūkio subjektai gali užtikrinti esminių karantino principų 
laikymąsi ir kartu vykdyti visuomenei būtiną veiklą. Sveikatos priežiūros paslaugos yra gyvybiškai 
svarbios paslaugos – jos susijusios su pagrindiniu žmogaus turtu – sveikata. Todėl būtų nesuprantama, jei 
Vyriausybė sušvelnintų reikalavimus ne maisto prekių prekybos vietoms (kurios nėra būtinos, be to jose 
vyrauja socialinis kontaktas), tačiau paliktų tokius pačius griežtus reikalavimus sveikatos priežiūros 
įstaigoms. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teikiant gydytojų konsultacijas ar atliekant diagnostinius tyrimus 
gydytojai gali išlaikyti atstumą nuo paciento, apžiūros metu su juo kontaktuoti trumpai bei imtis apsaugos 
priemonių. Palyginimui, odontologai visos paslaugos teikimo metu išlaiko tiesioginį, artimą kontaktą su 
pacientu – jų paslaugos kartais užtrunka net ir ilgiau nei valandą. Atitinkamai, būtų nesąžininga švelninti 
vien odontologų veiklos reguliavimą, neatsižvelgiant į tai, kad kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 
yra daug reikalingesnis (pvz., dienos chirurgijos, diagnostikos paslaugos) ir padarytų mažiau žalos. 
 
Maloniai prašome sušvelninti karantino draudimus / reikalavimus visų sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, o 
ypač toms, kurios teikia planines gydytojų konsultacijų paslaugas, dienos chirurgijos, diagnostines 
paslaugas ir kt. Nagrinėjant veiklos sąlygų sušvelninimo karantino metu galimybes, dėl savo svarbos šis 
veiklos sektorius privalo būti prioretizuojamas. 
 
Pagarbiai 
 
 
Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 

 
1 Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-281 “Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl 
koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 
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