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DĖL SUNKIŲ LIGŲ SĄRAŠO ATNAUJINIMO  
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) šiuo raštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministeriją (toliau – SAM), prašydama peržiūrėti ir atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2003-12-31 įsakymu Nr. V-800 patvirtintą Sunkių ligų sąrašą (toliau – Sąrašas), į jį įtraukiant 
visas onkologines ir hematologines ligas. 
 
Manome, kad visos onkologinės ir hematologinės ligos, o ne tik „III ir IV stadijos piktybiniai navikai“ yra 
sunkios eigos, reikalauja sudėtingo ir ilgo, dažnai ne vienerius metus trunkančio gydymo, sukelia gausius 
pašalinius gydymo poveikius.  
 
Praktikoje susiduriame, kad Sąrašas naudojamas pacientams suteikiant įvairias lengvatas ir socialinę paramą, 
todėl onkologiniai pacientai, kurių ligos kodai/ būklės nepapuola į minėtą Sąrašą, yra nepagrįstai 
diferencijuojami.  
 
Pavyzdžiui, šiuo metu Santariškių medicinos miestelio automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri yra 
administruojama UAB „Santaros parkavimo paslaugos“, speciali kaina galioja tik asmenims, kuriems 
diagnozuotas III ir IV stadijos piktybinis navikas. Susisiekę su minėta įmone, buvome informuoti, kad tokios 
sąlygos yra nustatytos, atsižvelgiant į Sąraše nurodytas ligas.  
 
Analogiška praktika vadovaujasi ir didelė dalis Lietuvos Respublikos savivaldybių. Išanalizavę onkologiniams 
pacientams skiriamų vienkartinių išmokų reglamentavimą, pastebėjome, kad Kauno miesto, Kauno rajono, 
Panevėžio raj., Rokiškio raj., Raseinių raj., ir kt. finansinė parama jos poreikį turintiesiems skiriama tik tuo 
atveju, jei „asmuo serga sunkia liga“, t.y. jo susirgimas yra įtrauktas į Sunkių ligų sąrašą. Tuo tarpu visi 
onkologiniai pacientai, ypač aktyvaus ligos gydymo metu, susiduria su analogiškais iššūkiais: patiria ženkliai 
pablogėjusią fizinės ir/ ar emocinės sveikatos būklę, išaugusias išlaidas ir sumažėjusias pajamas, gydymo 
procesas užtrunka ilgai, dažnai net ne vienerius metus, o po gydymo dažnas netenka didelės dalies darbingumo, 
tačiau dėl ydingo reglamentavimo dalis jų net negali pretenduoti į pagalbą.  
 
Jau turime ir gerosios praktikos, kuria būtų galima pasiremti sprendžiant šį klausimą. T.y. nuo 2021 m. sausio 
1 d. įsigaliojusiuose Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo pakeitimuose, 5 straipsnio 1 dalies 3 
punkte yra apibrėžta, kad teisę įsigyti bilietą su 80 procentų nuolaida turi „onkologinėmis ligomis sergantys 
asmenys”. Šiame aukštesnės teisinės galios teisės akte visi onkologinėmis ligomis sergantys asmenys yra 
traktuojami vienodai, išvengiant neteisingos diferenciacijos. Manome, kad tokia pati analogija turėtų būti 
taikoma ir šiuo atveju. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad Sunkų ligų sąrašas nebuvo atnaujintas nuo 2005 m., t.y. jau beveik 20 metų, šis teisės 
aktas dažnai naudojamas kaip referencinis dokumentas apibrėžiant asmenų teises į tam tikras paslaugas. 
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Manome, kad jau pribrendo poreikis jį peržiūrėti, į šį procesą įtraukiant suinteresuotas institucijas ir socialinius 
partnerius.  
 
Atsižvelgdami į aukščiau nurodytus argumentus, prašome peržiūrėti ir atnaujinti Sunkių ligų sąrašą 
– (i) įtraukiant visas onkologines ir hematologines ligas, ne tik III ir IV stadijos piktybinį naviką; 
arba (ii) įtraukiant onkologinių ligų kodus, kaip jie šiuo metu yra išskiriami Lietuvos Respublikos 
sveikatos ministro įsakymo projekto1 priede (pridedama).  
 
Dėkojame už nuolatinį bendradarbiavimą, kilus papildomiems klausimams kviečiame kreiptis į POLA 
direktorę Neringą Čiakienę (mob. tel +370 630 60636; el. paštas neringa@pola.lt).  
 

*** 
POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų ir turinti daugiau nei 35 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir 
nepriklausoma, onkologinių pacientų interesams atstovaujanti organizacija, kurios misija – siekti proveržio ir 
gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su 
onkologine liga srityse. 
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POLA direktorė _____________________ 
 

 
1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl atvejų ir sąlygų, kurioms esant privalomuoju sveikatos draudimu 
neapdraustiems užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą arba kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto ar 
kitomis lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų, skirtų tam tikroms ligoms ir sveikatos 
sutrikimams, dėl kurių teikiamos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų 
pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, gydyti, išrašymo ir išdavimo privalomuoju sveikatos 
draudimu neapdraustiems užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą arba kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas 
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