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DĖL ATSAKYMO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) išnagrinėjo Jūsų 2020
m. liepos 22 d. raštą ,,Onkologų klubo“ apskritojo stalo šeštosios diskusijos išvados ir siūlomų
veiksmų planas“.
Atsakydami dėl siūlymo „organizuoti vieningą onkologinių paslaugų tinklą“ informuojame,
kad Lietuvoje yra sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, kuris teikia kompleksinę specializuotą
pagalbą pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis: Nacionalinis vėžio institutas, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir VšĮ
Respublikinė Panevėžio ligoninė. Įstaigos bendradarbiauja tarpusavyje, šių ir kitų įstaigų atstovai
dalyvauja Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės
pagalbos organizavimo stebėsenos taryboje, kurioje aptariami aktualūs klausimai.
Atsakydami dėl siūlymo spartinti „Žaliųjų koridorių“ projektą, informuojame, kad šiuo metu
vyksta „Žaliųjų koridorių“ projekto planavimo procedūros. SAM vertina 2020 m. rugpjūčio 13 d.
gautą patikslintą preliminarų projektinį pasiūlymą. Numatoma, kad projekto finansavimo sutartis
bus pasirašyta 2020 m. pabaigoje. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėn. Projekto
metu taip pat numatoma steigti ir skambučių centrą.
Atsakydami dėl siūlymo paruošti vieningus nuotolinių konsultacijų vykdymo algoritmus
informuojame, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų (teikiamų ir nuotoliniu būdu) teikimo
tvarka reglamentuota
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1504
„Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip
pat informuojame, kad SAM parengė Nuotolinių ambulatorinių konsultacijų „gydytojas-pacientas“
ir „gydytojas-gydytojas“ teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo projektą, kuris paskelbtas teisės aktų projektų registre derinimui.
Atsakydami dėl viruso SARS-CoV-2 tyrimo atlikimo informuojame, kad šiuo metu galiojanti
testavimo strategija reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.
V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
organizavimo“. Gydymo įstaigos, norinčios atlikti molekulinius COVID-19 tyrimus, gali kreiptis į
SAM. Pagal gautą kreipimąsi rengiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas su
pavedimu Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai atlikti naujos laboratorijos
validavimą. Atlikus validavimą įstaiga turi kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) dėl licencijos patikslinimo
ir gali atlikti molekulinius tyrimus laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose
nustatytų reikalavimų. Įstaigos, norinčios atlikti serologinius COVID-19 tyrimus, gali iš karto
kreiptis į VASPVT dėl licencijos patikslinimo ir jį gavusios – atlikti tyrimus.
Atsakydami dėl siūlymo užtikrinti papildomų poreikių, atsiradusių valdant COVID-19 ligą
(koronoviruso infekciją), finansavimą, informuojame, kad SAM 2020 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr.
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10-5891 „Dėl informacijos pateikimo apie faktiškai patirtas išlaidas dėl naujojo koronaviruso
(COVID-19) plitimo grėsmės“ kreipėsi į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigas dėl
informacijos apie patirtas išlaidas pateikimo / patikslinimo. Apibendrinus gautą informaciją bus
priimti sprendimai dėl išlaidų kompensavimo.
Atkreipiame dėmesį, kad jei paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis, teikimo sąnaudos padidėjo dėl organizacinių pakeitimų ir (ar) diegiamų naujų
technologijų, universiteto ligoninės gali teikti paraišką Asmens sveikatos priežiūros paslaugų
vertinimo komitetui vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu ir Asmens
sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-1056 „Dėl Asmens
sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sudarymo ir Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų vertinimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo“.
Atsakydami dėl susidariusių eilių patekti gydytojo specialisto konsultacijai valdymo
informuojame, kad Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) nustatyta prievolė prisijungti prie nacionalinės Išankstinės
pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS). Tai leis tobulinti asmenų
registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui laukimo eiles tvarką ir pacientų
registraciją vykdyti IPR IS. 2019 m. balandžio 30 d. atlikta IPR IS integracija su Elektroninės
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS) ir įdiegta į
gamybine aplinka. Šiuo metu sudaromos sutartys su ASPĮ dėl IPR IS naudojimo (sudarytos 185
sutartys), iš kurių pirmos sveikatos priežiūros įstaigos deklaruoja laikus IPR IS, vyksta mokymai
dėl IPR IS portalo naudojimo. Taip pat sukurtos integracinės sąsajos, taip sudarant sąlygas, asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios teiks duomenis principu „sistema-sistema“, pradėti naudotis
IPR IS. T. y. visos techninės sąlygos sveikatos priežiūros įstaigoms jungtis prie IPR IS yra
sudarytos. IPR IS sukurta, siekiant pacientų registracijas susieti su galiojančiais elektroniniais
siuntimais, taip sudarant sąlygas mažinti dirbtinai susidarančias eiles dėl pacientų, kurie
registruojasi paslaugoms, neturėdami gydytojo siuntimo (toms, kurioms jis reikalingas) arba
registruojasi iš karto keliose gydymo įstaigose, į kurias neatvyksta ir neinformuoja apie neatvykimą.
Registruojant pacientus, kuriems teikiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis
apmokamos paslaugos, IPR IS bus sudarytos sąlygos gauti objektyvią informaciją apie paciento
paslaugų laukimo laiką ir apie tai, ar sveikatos priežiūros paslaugos pacientui buvo suteiktos laiku
(t. y. per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatytus terminus).
Atsakydami dėl siūlymo vykdyti šeimos gydytojų švietimą informuojame, kad nuo 2018 m.
pabaigos Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įgyvendina Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo
paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektus, skirtus sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui onkologinių ligų srityje. Projektuose įgyvendinamos
šios veiklos: gydytojų kvalifikacijos kėlimo programų sukūrimas, gydytojų kvalifikacijos kėlimas
pagal sukurtas programas, dalyvaujant kituose tobulinimosi kursuose, seminaruose, stažuotėse,
mokslinėse praktinėse konferencijose ir kt.
Dėkojame, kad prisidedate prie sveikatos sistemos tobulinimo ir informuojame, kad SAM,
formuodama valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, atsižvelgia į didžiausią
kompetenciją turinčių specialistų rekomendacijas, remiasi informacija apie geriausias pasaulyje
taikomas praktikas ir mokslo įrodymais pagrįstus sprendimus.
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