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DĖL ATSAKYMŲ Į NEATSAKYTUS KLAUSIMUS 

 

 Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) asociacija kreipiasi pakartotinai šiais svarbiais 
klausimais, tikėdamasi gauti į juos konkrečius atsakymus (jei taip, tai kada; jei ne, tai kodėl): 

1) dėl suteikimo visiems darbdaviams teisės atlikti savo darbuotojams PGR ir/ar imunologinius 
serologinius tyrimus darbdavio (ne valstybės biudžeto, ne PSDF biudžeto) lėšomis – ar 
planuojamas priimti teigiamas sprendimas šiuo klausimu (jei taip, tai kada? Jei ne, tai kodėl? 

2) dėl ekonomiškai nepagrįsto (neatitinkančio faktinių sąnaudų) PGR įkainio peržiūrėjimo ir 
patvirtinimo ekonomiškai faktines PGR tyrimo sąnaudas padengiančio įkainio – ar planuojama 
patvirtinti realiai laboratorijų patiriamų PGR tyrimų atlikimo realių kaštų apskaičiavimu pagrįstą 
PGR tyrimo įkainį (esame pateikę išsamų PGR tyrimo kainos pagrindimą, apskaičiuotos pagal 4 
laboratorijų realiai patiriamas PGR tyrimų atlikimo sąnaudas), jei taip, tai kada? Jei ne, tai kodėl? 

3) Dėl leidimo akredituotoms medicinos laboratorijoms atlikti serologinius testus: (a) serologinius 
imunologinius tyrimus (kurių metodai jau yra patvirtinti CE ir IVD ženklinimu) validuotomis 
analitinėmis sistemomis laboratorine įranga ir/ar (b) greituosius imunologinius tyrimus - ar 
planuojamas priimti teigiamas sprendimas šiuo klausimu, jei taip, tai kada? Jei ne, tai kodėl? 

4) Dėl privačių ASPĮ aprūpinimo asmens apsaugos priemonėmis (AAP) (iki šiol privačios ASPĮ nėra 
gavusios iš LR sveikatos apsaugos ministerijos AAP, kai, tuo tarpu, daliai viešųjų ASPĮ šios 
priemonės buvo ir yra skiriamos) – ar planuojama skirti AAP ir privačioms ASPĮ, jei taip, tai kada 
(poreikius esame du kartus raštu pateikę)? Jei ne, tai kodėl? 

 Taip pat prašome išaiškinti, ar teisingai suprantame, kad: 

1. LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
vadovo 2020-05-06 sprendimu Nr.V-1086 patvirtinama tai, kad šio sprendimo 1 p. išvardintos 
laboratorijos, užtikrinančios šio sprendimo 2.3 p. priskirtų valstybinio užsakymo tyrimų skaičiaus 
atlikimą pirmumo eilės tvarka, esant didesniems laboratorijų pajėgumams (pvz. dirbant 24/7 
rėžimu) ir šių tyrimų poreikiui, gali papildomai atlikti mokamas ėminių COVID-19 ligos nustatymo 
laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimo ir šių tyrimų atlikimo paslaugas; 

2. LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
vadovo 2020-04-29 sprendimu Nr.V-1019 atnaujinus ambulatorinių planinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą, ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 
ASPĮ, tinkamai įgyvendinusios saugos ir higienos reikalavimus, pasirengusios tvarkas teisės aktų 
nustatyta tvarka, gali atnaujinti sveikatos patikrų ir prevencinių programų vykdymą? 

 Dėkojame už atsakymus, 

 Pagarbiai 

Asociacijos prezidentas    Dr. L. Paškevičius 

 


