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DĖL BENDRIJOS VEIKSMŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ SRITYJE 

 
 
1 klausimas. Koks yra dabartinis sveikatos priežiūros kitose valstybėse poveikis (vietinis, regioninis, 
nacionalinis) sveikatos priežiūros sistemų prieinamumui, kokybei ir finansiniam stabilumui, ir kaip 
tai galėtų keistis ateityje ? 

Dabartinis pacientų iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) šalių narių srautas neturi 
poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, sveikatos priežiūros išlaidoms bei medicinos 
paslaugų teikimo kokybei Lietuvoje. Jei ateityje tokių pacientų skaičius ir toliau didėtų, gali atsirasti 
grėsmė, kad pablogės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvos Respublikoje 
gyvenantiems ir dirbantiems asmenims bei, tuo pačiu -  nukentės teikiamų paslaugų kokybė.  
 
2 klausimas. Koks konkretus aiškesnis teisinis reglamentavimas ir kokia praktinė informacija ir kam 
yra reikalingi (pvz., valdžios institucijoms, paslaugas apmokančioms institucijoms, paslaugų 
teikėjams, pacientams) siekiant sudaryti galimybes saugiai, aukštos kokybės ir veiksmingai sveikatos 
priežiūrai kitose valstybėse ? 

 
Šiuo metu bendrieji pacientų mobilumo principai yra reglamentuoti Bendrijos steigimo 

sutartyje, Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 
sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
persikeliantiems Bendrijoje (toliau vadinama – Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71). Dabartinis 
reglamentavimas įtvirtina pagrindinius pacientų mobilumo principus ir kartu palieka teisę valstybei 
narei pačiai lanksčiai sureguliuoti šių principų įgyvendinimo mechanizmus. Problemos kyla, kai, 
įgyvendinant Europos Teisingumo teismo (toliau vadinama – ETT) sprendimus, susijusius su laisvu 
asmenų judėjimu ir laisvu paslaugų teikimu, kai nacionalinės teisės normas reikia derinti prie minėtų 
sprendimų. Manome, kad bendrijos teisėje būtų naudingas papildomas teisinis reglamentavimas dėl: 
- paslaugų kokybės reikalavimų standartizavimo, 
- individualių paciento teisių įgyvendinimo suderinamumo su šalies finansiniu sveikatos sistemos 
stabilumu,   
- paslaugų, suteiktų užsienyje, tęstinumo užtikrinimo, 
- pacientui užsienyje padarytos žalos atlyginimo (įstaigų ar specialistų civilinės atsakomybės), 
- sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitoje šalyje narėje (įsisteigus, neįsisteigus, telemedicinos 
būdu), 
- medicinos paslaugų, suteiktų paciento iniciatyva užsienyje, kompensavimo.  

Paslaugas apmokančioms institucijoms, gyvenamosios šalies paslaugų teikėjams ir pacientams 
yra svarbu gauti informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas ir jų teikėjus kitose valstybėse narėse. 
Taip pat reikėtų užtikrinti saugų keitimąsi su paciento sveikata susijusiais duomenimis tarp pačių 
paslaugų teikėjų bei tarp paslaugų teikėjų ir kompetentingųjų įstaigų, apmokančių paslaugas. 
Elektroninės Europos sveikatos draudimo kortelės įvedimas, E - sveikatos plėtra bei elektroninių įrašų 
apie sveikatos duomenis standartų parengimas, turėtų užtikrinti saugų keitimąsi duomenimis. Labai 
svarbu, kad pacientas arba jo atstovas žinotų kur, kokia tvarka reikia kreiptis dėl žalos atlyginimo.  

Manome, kad kai kurių klausimų sprendimui galėtų būti įsteigta kompetentingoji institucija ES 
lygmenyje, pvz. tokia ES institucija galėtų atlikti informacijos apie šalyse narėse teikiamas paslaugas ar 
naudojamą įrangą sklaidos centro funkcijas. Informaciją tokiai ES institucijai privaloma tvarka turėtų 
teikti visos valstybės narės. 

 



3 klausimas. Už kurių klausimų (pvz., klinikinė priežiūra, finansinė atsakomybė) sprendimą kurios 
šalies ir kokios valdžios institucijos turėtų atsakyti? Ar jos turėtų skirtis priklausomai nuo skirtingų 
kitose valstybėse teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų rūšims, išvardytoms 2.2 skirsnyje? 

Kiekvienos valstybės narės valdžios institucijos pagal joms priskirtas funkcijas ir kompetenciją 
atsako už priskirtų klausimų sprendimą. Lietuvos Respublikoje sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
priežiūrą vykdo Valstybinė medicininio audito inspekcija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai inspekcija.  

Kai reikalingas paciento, kuriam užsienyje suteikta medicinos paslauga, tolesnis stebėjimas, šį 
gydymo proceso tęstinumą, vadovaudamasis paslaugas suteikusio gydytojo rekomendacijomis, turėtų 
užtikrinti gyvenamosios šalies sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Siekiant užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumą, reikia sukurti saugią informacijos apie pacientą, jo ligą ir skirtą gydymą 
pasikeitimo tarp valstybių narių sistemą. Konsultuojant pacientą, greičiausiai bus įmanoma panaudoti 
kai kuriuos medicinos paslaugų teikimo būdus, aprašytus EK komunikato 2.2 dalyje (telemedicinos 
paslaugos, laikinas paslaugų teikėjų atvykimas į šalį, paslaugų gavimas užsienyje), tačiau tiek 
paslaugos gavėjui, tiek paslaugos finansuotojui turėtų būti aiškūs šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo 
principai. 

 
4 klausimas. Kas turėtų atsakyti už saugumo užtikrinimą sveikatos priežiūros kitose valstybėse 
atveju? Jei pacientai patiria žalą, kas turėtų užtikrinti jos atlyginimą pacientams ? 

 
Valdžios institucijoms, kompetentingosioms įstaigoms, apmokančioms medicinos paslaugas, ir 

patiems sveikatos priežiūros paslaugų vartotojams yra svarbu, kad būtų nustatyti mechanizmai, 
padedantys realizuoti pacientų teises, sprendžiant ginčus, susijusius su jų sveikatos priežiūra kitose 
valstybėse.  

Kai pacientui yra padaroma žala, turėtų atsakyti sveikatos priežiūros paslaugas suteikusi įstaiga. 
Labai svarbu, kad pacientas arba jo atstovas žinotų kur, kokia tvarka reikia kreiptis dėl žalos 
atlyginimo. Apie pacientui padarytą žalą bei jos kompensavimą turėtų būti informuotos ir paslaugas 
apmokėjusios priimančiosios bei gyvenamosios šalies institucijos. Turėtų būti viešai skelbiama tvarka, 
kaip jos galėtų išieškoti lėšas, sumokėtas už suteiktą nekokybiškai paslaugą.  

Svarbus ir žalos dydžio nustatymo klausimas. Manome, kad žalos dydis turėtų būti 
proporcingas priimančios šalies ekonominei būklei bei toje šalyje teikiamų paslaugų kainoms. Be to, 
reikėtų suteikti galimybę ir pačiai kompetentingajai institucijai neapmokėti nekokybiškų sveikatos 
priežiūros paslaugų, suteiktų užsienio valstybėje. Tokiu atveju reikėtų nustatyti, kas patvirtina 
nekokybiškų paslaugų užsienio valstybėje suteikimą. 

 
5 klausimas. Kokių veiksmų reikia norint užtikrinti, kad pacientų iš kitų valstybių narių gydymas 
būtų suderintas su subalansuotų visiems prieinamų ambulatorinių ir stacionarinių medicininių 
paslaugų teikimu (pavyzdžiui, finansinės kompensacijos už šių pacientų gydymą priimančiosiose 
šalyse)? 

 
Lietuvos ir kitų ES valstybių narių sveikatos priežiūros paslaugų kainų skirtumas gali skatinti 

kitų ES šalių narių pacientus atvykti į Lietuvą gauti pigias ir kokybiškas medicinos paslaugas. 
Didėjantis tokių pacientų srautas išbalansuotų Lietuvos sveikatos sistemą, pailgintų eiles, pablogintų 
paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Norint užtikrinti, kad pacientų iš kitų valstybių narių gydymas būtų suderintas su subalansuotu 
visiems prieinamų ambulatorinių ir stacionarinių medicininių paslaugų teikimu, reikėtų mažinti 
sveikatos priežiūros paslaugų kainų skirtumą ES valstybėse narėse. 

 



6 klausimas. Ar yra kitų dėl sveikatos paslaugų specifikos spręstinų klausimų dėl sveikatos 
profesionalų judėjimo arba įsisteigimo sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, dar nereglamentuotų 
Bendrijos teisės aktais? 

 
Laisvas asmens sveikatos priežiūros specialistų judėjimas yra reglamentuotas Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Šios 
direktyvos nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos Medicinos praktikos, Odontologijos praktikos 
įstatymus bei jų lydimuosius teisės aktus ir perkeliamos į rengiamą naująjį Slaugos praktikos įstatymą. 
Kitoje ES valstybėje narėje įsisteigę sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, ketinantys laikinai ar 
vienkartiniai teikti paslaugas Lietuvoje, privalo apie tai informuoti licencijas išduodančią instituciją, o 
ketinantiems įsisteigti taikomi tie patys reikalavimai kaip ir Lietuvos piliečiams.  
 Atsižvelgiant į tai, kad neturime informacijos apie problemas, kurios kyla Lietuvos sveikatos 
priežiūros specialistams, siekiantiems teikti laikinas ar vienkartines paslaugas ar įsisteigti kitose ES 
valstybėse narėse, ar kitų ES valstybių narių sveikatos priežiūros specialistams, siekiantiems teikti savo 
paslaugas Lietuvoje, darome prielaidą, kad galiojantys teisės aktai pakankamai reglamentuoja tokių 
paslaugų teikimą. 
  
7 klausimas. Ar yra kitų problemų, kurias sprendžiant reikėtų didesnio teisinio tikrumo atsižvelgiant 
į kiekvienos konkrečios sveikatos ar socialinės apsaugos sistemos specifiką? Visų pirma, kokius 
tobulinimus siūlo suinteresuotieji asmenys, tiesiogiai dirbantys su pacientais iš kitų valstybių narių – 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir socialinės apsaugos institucijos – siekdami 
palengvinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kitose valstybėse? 

 
Įgyvendinant ETT sprendimus, sunku užtikrinti sveikatos paslaugų kompensavimą asmenims, 

kurie gavo sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse narėse, visų pirma - dėl skirtingos paslaugų 
nomenklatūros, apimties, skirtingų technologijų, naudojamų tos pačios ligos gydymui. Pacientas kartais 
gydomas tokiomis technologijomis, kurios nėra taikomos Lietuvoje, arba pacientui užsienio šalyse yra 
atliekama daugybė tyrimų, kai tuo tarpu Lietuvoje tokie tyrimai nėra atskirai apmokami, o yra 
įskaičiuoti į įvairių paslaugų (pvz., konsultacijų ar stacionarinių paslaugų) bazinę kainą. Akivaizdu, kad 
dažnai neįmanoma sulyginti pacientui užsienyje suteiktos paslaugos su kuria nors iš  Lietuvoje 
teikiamų paslaugų ir todėl praktiškai itin sunku, arba net neįmanoma, nustatyti kompensacijos dydį 
pacientui.  

Tarybos reglamente 1408/71(EEB) Nr. 1408/71 bei daugumos ES šalių narių nacionaliniuose 
teisės aktuose yra nustatyta, kad pacientams užtikrinamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
kurios teikiamos tik nacionalinei (valstybinei) sveikatos sistemai priklausančiose įstaigose. Europos 
Bendrijos sutartis vartotojams suteikia teisę pasirinkti paslaugų teikėjus viešint užsienyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar tie teikėjai priklauso nacionalinės sveikatos sistemai, ar ne. Tokiu būdu asmenys 
viešėdami užsienyje turi galimybę gauti ir privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų paslaugas, o 
šių paslaugų išlaidas privalo kompensuoti nacionalinės sveikatos sistemos kompetentingoji institucija. 

 Bendrijos mastu turėtų būti priimtas privalomojo pobūdžio teisės aktas, reglamentuojantis 
paslaugų, teikiamų už Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 taikymo ribų, kompensavimo principus 
ir užtikrinantis pacientų apsaugą. 
 
8 klausimas. Kaip veiksmais Europos lygiu būtų galima remti valstybių narių sveikatos sistemas ir 
atskirus joms priklausančius veikėjus? Ar šios sritys yra nustatytos pirmiau ? 

 
Manome, kad ES lygiu galėtų būti remiama: 
- informacinių centrų, atsakingų už įvairios informacijos apie paslaugas, pripažintas 

technologijas sklaidą, įkūrimas, 



- galimybių studijos, kurios aiškiau parodytų, kiek tam tikri projektai reikalauja investicijų 
ir koks laukiamas rezultatas, 

- Europinių etaloninių centrų tinklo įsteigimas,  
- bendrų kriterijų dėl sveikatos srities naujovių teikiamų galimybių nustatymas, bei 

įrodymais pagrįstų medicinos technologijų duomenų bazės ES lygiu įkūrimas, 
- vieningų ES sveikatos priežiūros rodiklių ir jų skaičiavimo metodikų nustatymas, 
- bendrų sveikatos priežiūros sistemų vertinimo metodologijų sukūrimas. 

 
9 klausimas. Kokios priemonės būtų tinkamos sprendžiant įvairius klausimus, susijusius su sveikatos 
paslaugomis, ES lygiu? Kokios problemos turėtų būti sprendžiamos Bendrijos teisės aktais ir kokios 
neteisinėmis priemonėmis ? 

 
Įgyvendinant paslaugų judėjimo laisvę, Bendrijos mastu turėtų būti priimtas privalomojo 

pobūdžio teisės aktas, reglamentuojantis sveikatos paslaugų vartotojų, teisių apsaugą. Toks teisės aktas 
galėtų nustatyti bendruosius minimalius medicinos paslaugų teikimo kokybės standartus, informacijos 
apsikeitimo principus, civilinės paslaugų teikėjų atsakomybės už pacientui padarytą žalą, principus. 

Šiuo metu Europos tarybos Socialinių reikalų darbo grupėje svarstomame reglamento projekte, 
nustatančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004, dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, įgyvendinimo tvarką, galima būtų numatyti sveikatos priežiūros paslaugų, 
suteiktų asmenims, neturintiems išankstinio leidimo gydytis užsienyje bei sumokėjusiems už paslaugas, 
išlaidų kompensavimo mechanizmus. Tokiu būdu, būtų įgyvendinta Europos bendrijos steigimo 
sutartyje numatyta paslaugų teikimo bei gavimo laisvė. 

Dėl informacijos apie šalyse narėse teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų teikėjus, 
įstaigas, atsakingas už pacientų skundų dėl žalos atlyginimo ikiteisminį nagrinėjimą ir įrodymais 
pagrįstų medicinos technologijų skelbimą, pakaktų Europos Komisijos rekomendacijų, komunikatų bei 
gairių.  
 
 
 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




