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DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO APRIBOJIMO IŠAIŠKINIMO BEI ATSAKYMO Į 

ASOCIACIJOS 2020-03-16 RAŠTĄ NR. 7 ,,DĖL BENDRADARBIAVIMO SUVALDANT 

COVID-19 VIRUSO PLITIMĄ BEI APRŪPINIMO LIETUVOS PRIVAČIŲ ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖMIS“ 

 

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (toliau – Asociacija) 2020-03-16 

raštu Nr.7 ,, Dėl bendradarbiavimo suvaldant COVID-19 viruso plitimą bei aprūpinimo Lietuvos 

privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens apsaugos priemonėmis“ kreipėsi į LR sveikatos 

apsaugos ministeriją (toliau – SAM), tačiau, praėjus 10 dienų, iki šiol nesame gavę atsakymo į šį raštą,  

jame minimus svarbius, operatyvių sprendimų reikalaujančius, klausimus. Tikimės kuo operatyvesnio 

atsakymo į Asociacijos rašte iškeltus klausimus. 

 

Asociacijos nariams iškilo sunkumų interpretuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-

03-14 nutarimo Nr.207 ,,Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ (toliau - LRV nutarimas) 

nuostatas, susijusias su asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos - asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo - ribojimu. Pavyzdžiui, LRV nutarime nustatyta, kad organizuojant sveikatos 

priežiūros įstaigų darbą, teikiant stacionarines paslaugas, būtinas ,,3.4.2.2. Planinių operacijų 

atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų 

būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.“, arba, teikiant ambulatorines 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtinas ,,3.4.3.2. Planinių konsultacijų, diagnostinių, 

profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus 

pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.“. 

Praktikoje yra sudėtinga iš paciento kreipimosi telefonu, jo neapžiūrėjus bei neatlikus būtinų 

tyrimų, nustatyti, ar jam yra būtina suteikti paslaugas, t. y, jei medicinos paslaugos konkrečiam 

pacientui nebus suteiktos, galimai atsiras poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai 

pablogės jo sveikatos būklė; ar šių paslaugų nėra būtina suteikti (tuomet jas būtina atidėti). Todėl 

prašome išaiškinti, kokiais kriterijais turi vadovautis asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios 

stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant atitinkamai 

stacionarinių bei ambulatorinių paslaugų teikimą ar neteikimą (atidėjimą) pacientams. 

Prašome patvirtinimo, kad privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis LRV nutarimu, tame tarpe būtinosios medicinos 

pagalbos paslaugos, bus apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ar kitų 

finansavimo šaltinių (rezervų, kt.). 



 

 

Prašome informuoti, ar bus praplėstas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms yra 

leidžiama atlikti COVID-19 laboratorinius tyrimus, sąrašas, suteikiant galimybę ir privačioms 

medicinos įstaigoms bei privačioms laboratorijoms atlikti minėtus tyrimus esant indikacijoms bei joms 

atitinkant šiems tyrimams atlikti keliamus kokybės bei saugos reikalavimus? 

Kokie sprendimai priimti, priimami ar artimiausiu metu bus priimti, siekiant užtikrinti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose (valstybinėse, privačiose) dirbančių darbuotojų apsaugą nuo COVID-19 

infekcijos, juos aprūpinant šiuolaikinėmis, saugą užtikrinančiomis apsaugos priemonėmis (kaukėmis, 

respiratoriais, chalatais, kombinezonais, veido apsaugos skydeliais / akiniais, kt.) arba tarpininkaujant 

šių priemonių įsigijimui palankiomis kainomis, konsoliduojant Lietuvos asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų poreikius bei vykdant didelės apimties pirkimus. 

 

Esame pasirengę ir toliau dirbti kartu, suvaldant COVID-19 viruso plitimo riziką Lietuvoje. 
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