2020 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
El. paštas: ministerija@sam.lt

DĖL DARBO GRUPĖS DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAMS PERSVARSTYTI
SUDĖTIES IR ORGANIZAVIMO
Gerbiamieji,
Kartu su Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija bei Lietuvos medikų sąjūdžiu 2020 m. birželio 11
d. Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) pateikėme raštą „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo
optimizavimo pasiūlymų“ (toliau – Raštas), kuriame, be kita ko, išreiškėme pageidavimą įtraukti mus, kaip
socialinius partnerius, į tarpžinybinę darbo grupę dienos chirurgijos paslaugų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų
teikimo reikalavimams ir jų sąrašams peržiūrėti (toliau – Darbo grupė).
Mūsų žiniomis, sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-355 buvo sudaryta naujos sudėties
Darbo grupė, kuri susirenka SAM organizuojamuose nuotoliniuose posėdžiuose aptarti pasiūlymus dėl dienos
chirurgijos paslaugų reglamentavimo pakeitimo.
Tenka apgailestauti, kad iki šios dienos, nepaisant Rašte teikto prašymo, nesame gavę atsakymo, o mūsų
asociacijos „Investors‘Forum“ (toliau – Asociacija) atstovai vis dar nėra įtraukti į Darbo grupę ir negali dalyvauti
Darbo grupės posėdžiuose, kuriuose yra svarstomi Asociacijos nariams itin aktualūs ir svarbūs klausimai, tokiu
būdu nėra užtikrinamas lygiateisiškumas tarp viešojo ir privataus sveikatos sektorių.
Todėl įvertinus tai, pakartotinai prašome Jūsų įtraukti į Darbo grupę šiuos Asociacijos atstovus:
-

Rūtą Skyrienę (Asociacijos vykdomoji direktorė);

-

Jevgeniją Vienažindytę (Asociacijos Sveikatos reikalų darbo grupės vadovė).
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Pažymime, jog Asociacijos, kaip ir kitų socialinių partnerių atstovų dalyvavimas Darbo grupėje yra būtinas, siekiant
užtikrinti, jog dienos chirurgijos paslaugas teikiančios įstaigos būtų tinkamai atstovaujamos nepriklausomai nuo
jų teisinės formos, o priimti sprendimai neribotų privačių ir valstybinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų
konkurencijos bei neproporcingai neblogintų dabartinės privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų padėties. Tik
tokiu būdu galime prisidėti prie tvarios reguliacinės aplinkos sukūrimo.
Taip pat maloniai prašome Jūsų pasidalinti Darbo grupės posėdžių medžiaga, turimu teisės akto projektu,
keičiančiu šiuo metu galiojantį dienos chirurgijos paslaugų teikimą, ar kita aktualia informacija tam, kad galėtume
ją tinkamai įvertinti, apsvarstyti su savo nariais ir dalyvauti Darbo grupėje kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai.
Manome, kad tokiu būdu būtų užtikrintas didesnis Darbo grupės efektyvumas bei nuoseklumas dėl šiuo metu
galiojančio dienos chirurgijos paslaugų reglamentavimo keitimo poreikio ir pagrįstumo.
*******
Maloniai Jūsų prašome atsižvelgti į mūsų šiame rašte teikiamus prašymus ir įtraukti nurodytus
Asociacijos atstovus į Darbo grupę bei pasidalinti turima medžiaga. Esame pasiruošę užtikrinti
konstruktyvų abipusį dialogą.

Dėkojame už Jūsų laiką ir tikimės produktyvaus, efektyvaus ir geranoriško bendradarbiavimo.

Pagarbiai,
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