POLA ANALIZĖ:
ONKOLOGINIAMS PACIENTAMS SKIRTŲ VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ
REGLAMENTAVIMAS SKIRTINGOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAVIVALDYBĖSE

Priežastys, paskatinusios
atlikti analizę
▪ Vienkartinių
pacientams

išmokų

svarba

onkologiniams

▪ Informacijos trūkumas ir sulaukiami pacientų

klausimai dėl galimybės gauti vienkartines išmokas

▪ Skirtingas

vienkartinių
išmokų
skirtingose Lietuvos savivaldybėse

reguliavimas

▪ Pacientų išreikštas susirūpinimas dėl skirtingų

sąlygų taikymo ir vienkartinių išmokų dydžių
nustatymo

Pagrindiniai analizės tikslai
▪ Peržvelgti

60 Lietuvos savivaldybių taikomą
reguliavimą, įvertinant išmokų dydžius ir papildomų
sąlygų pagrįstumą

▪ Išanalizuoti informacijos apie vienkartines išmokas
prieinamumą

▪ Parengti POLA rekomendacijas, kaip tobulinti ir
suvienodinti vienkartinių išmokų sistemą skirtingose
Lietuvos savivaldybėse

Pagrindiniai analizės rezultatai
1

3

2

59 iš 60 savivaldybių yra
numačiusios išmokų sistemas,
skirtas onkologiniams pacientams

46 iš 60 savivaldybių yra nustačiusios
onkologiniams pacientams galimybę
kreiptis dėl pašalpos skyrimo,
nepriklausomai nuo onkologinės ligos
rūšies ar stadijos

4
Savivaldybės taiko skirtingus
tinkamumo kriterijus pacientams,
siekiantiems gauti vienkartines
išmokas

Savivaldybės taiko skirtingus
vienkartinių išmokų dydžius

5
Pasigendama pacientams lengvai
prieinamos informacijos apie galimybes
gauti savivaldybės vienkartines išmokas

Praktinis pavyzdys
Pacientas, gyvenantis
Panevėžyje
1. Kokią
pašalpą
galėtų
gauti
onkologinis pacientas, kuriam
diagnozuotas III stadijos vėžys?
2. Kokias sąlygas turėtų atitikti
onkologinis pacientas, jeigu norėtų
gauti šią pašalpą?
3. Kuriam laikotarpiui
skiriama pašalpa?

gali

būti

4. Kur reikėtų kreiptis dėl pašalpos
skyrimo?
5. Ar galėtų kreiptis mano artimasis?
6. Per
kiek
laiko
priimamas
sprendimas dėl pašalpos skyrimo?

1. Onkologinis
pacientas
galėtų
gauti iki 440 Eur.
2. Onkologinio paciento arba vieno
iš bendrai gyvenančių asmenų
pajamos per mėnesį privalo būti
mažesnės nei 448 Eur (3,5 VRP).
3. Pašalpa gali būti skiriama vieną
kartą per 12 mėn. laikotarpį.
4. Dėl pašalpos reikėtų kreiptis į
Panevėžio savivaldybės socialinių
reikalų skyrių.
5. Taip.
6. Sprendimas priimamas per 10 d.

Pacientas, gyvenantis
Pakruojyje
1. Onkologinis pacientas galėtų gauti
iki 600 Eur .
2. Onkologinio paciento pajamos
nėra vertinamos .
3. Esant
svarbiomis
priežastims
onkologinis pacientas dėl pašalpos
gali kreiptis daugiau nei vieną
kartą per metus. Sprendimą dėl
pašalpos skyrimo tokiu atveju
priima komisija.
4. Dėl pašalpos reikėtų kreiptis į
Pakruojo savivaldybės socialinės
rūpybos skyrių.
5. Taip.
6. Nenurodyta.
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Pagrindinės problemos –
skirtingi išmokų dydžiai

▪ Šiuo metu vienkartinės išmokos onkologiniams
pacientams skiriasi keliasdešimt kartų t. y. išmokų dydžiai
varijuoja nuo 64 Eur iki 3 600 Eur
▪ Savivaldybės įprastai nurodo minimalią ir maksimalią
galimos išmokos sumą, kuri labai dažnai priklauso nuo
kitų papildomų onkologiniams pacientams taikomų
kriterijų
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Pagrindinės problemos – skirtingos
vienkartinių išmokų sąlygos

▪ Onkologiniams pacientams vis dar nėra sudarytos vienodos sąlygos gauti
vienkartines išmokas, nepriklausomai nuo paciento ligos rūšies ar stadijos
▪ Savivaldybės taiko skirtingus papildomus kriterijus pvz. vienkartinė išmoka
gali būti skiriama tik patekus į sunkią materialinę padėtį
▪ Galimybė gauti išmokas yra vertinama pagal asmens gaunamų ar vienam
šeimos nariui tenkančių pajamų dydžius, taikant skirtingus valstybės
remiamų pajamų (VRP) rėžius (1 VRP – 128 Eur)

▪ Reikalaujamų pajamų dydžiai skirtingose savivaldybėse varijuoja nuo 128
Eur iki 704 Eur
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Pagrindinės problemos – pacientams trūksta
lengvai prieinamos informacijos
▪ Savivaldybės vis dar nepateikia pacientams lengvai prieinamos informacijos apie
galimybę gauti vienkartinę išmoką
▪ Pasigendama informacijos apie išmokų mokėjimo procesą, tam reikalingus
dokumentus ir atsakingų asmenų kontaktus
▪ Savivaldybės atsisako paaiškinti pacientams jų galimybes gauti vienkartines
išmokas
▪ Savivaldybės nenurodo prašymų nagrinėjimų terminų ir sprendimų apskundimo
tvarkos

POLA rekomendacijos
▪ Parengti vienkartinių
savivaldybėms

išmokų

rekomendacines

gaires,

skirtas

visoms

Lietuvos

▪ Pagrindinis gairių tikslas – nustatyti minimalius vienkartinių išmokų standartus
▪ Gairėse galėtų būti susitariama dėl:

✓ minimalių vienkartinių išmokų dydžių
✓ vienodo remiamų pajamų rėžio, nuo kurio savivaldybės onkologiniams pacientams galėtų
suteikti vienkartines ar periodines išmokas
✓ galimybės ypatingais atvejais onkologiniams pacientams skirti didesnes išmokas
✓ galimybės onkologiniams pacientams skirti ne tik vienkartines, bet ir periodines išmokas
✓ užtikrinti, kad pacientams būtų tinkamai prieinama ir suteikiama informacija apie galimybes
gauti vienkartines išmokas
✓ nustatyti pacientų prašymų nagrinėjimo terminus ir apskundimo tvarką

Kur šiuo metu būtų galima rasti informaciją,
kokios išmokos man priklauso?
✓ POLA „Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų
reglamentavimas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ analizę
šiuo metu galima rasti POLA tinklapyje adresu - https://pola.lt/apiepola/#pola-dokumentai
✓ Turint papildomų klausimų rekomenduojame užpildyti užklausą POLA
teisinei konsultacijai. Teisinės konsultacijos formą galima rasti POLA
tinklalapyje adresu - https://pola.lt/konsultacijos/
✓ Taip pat galima kreiptis į Jūsų gyvenamosios savivaldybės socialinės
rūpybos skyrių

Ačiū
Kartu sveikti lengviau

