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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2, 10, 11, 151, 39 
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 461STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 
PAPILDYMO 121STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTŲ 
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) susipažino su Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 
Nr. I-1367 2, 10, 11, 151, 39 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 461straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos 
sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 121straipsniu įstatymo projektu ir lydimaisiais 
dokumentais (toliau – Įstatymo projektas).  
 
Nors deklaruojamas Įstatymo projekto tikslas – sudaryti kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
visiems Lietuvos gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties, teisines prielaidas, kad 
kokybiškos paslaugos būtų prieinamos geografiniu, komunikaciniu, organizaciniu ir ekonominiu atžvilgiu, ir taip pagerinti 
Lietuvos gyventojų sveikatą, rengiant šio Įstatymo projektą nebuvo vadovaujamasi bendrakūros principu.  
 
Manome, kad planuojant ir įgyvendinant esminius pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje, paliečiančius tiek sveikatos 
priežiūros specialistus, tiek pacientus, suinteresuotoms šalims nuo pat pradžių turėtų būti sudaromos galimybės įsitraukti ir 
dalyvauti atvirame ir konstruktyviame dialoge. Visgi, rengiant Įstatymo projektą su planuojama reforma visuomeniniai 
partneriai buvo supažindinti tik paviršutiniškai, teisės akto projektai derinimui ir pastaboms pateikti nebuvo. Manome, kad 
pacientų organizacijoms nesudarius galimybės pateikti savo komentarus, jų neįtraukiant į konstruktyvias diskusijas, bei 
neišanalizavus su kokiomis problemomis susiduria pacientai, kyla reali rizika, kad siūloma reforma neatitiks pacientų poreikių.  
 
Atsižvelgus į visą Įstatymo projekto rengimo procesą, reiškiame susirūpinimą, kad įgyvendinant siūlomą reformą praktikoje 
kils reali grėsmė, jog pacientų teisės į efektyvų gydymą ir sveikatos priežiūrą nebus įgyvendintos. Gindami pacientų interesus, 
prašome, kad tuo atveju, jeigu Įstatymo projektas bus priimtas ir patvirtintas, POLA atstovai būtų įtraukti į poįstatyminių 
teisės aktų rengimo procesą.  
 
Pažymime, kad POLA planuoja sekti siūlomo priimti Įstatymo projekto įgyvendinimo procesą, papildomai rinkdama 
informaciją iš savo bendruomenės narių. Tokiu būdu, norime užtikrinti, kad Įstatymo projektu keliami tikslai t. y. sveikatos 
priežiūros paslaugas labiau orientuoti į pacientus, būtų įgyvendinti.  
 

*** 
 
Primename, kad POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų ir turinti 30 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų 
interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir 
jų artimųjų gyvenimo kokybę.  
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