TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖ SIŪLO ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
VI (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS
Teisės akto projektus teikia: sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga
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Teisės akto projekto siūlomi esminiai pakeitimai

Teisės akto rengimo pokyčiai

VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI
I. Prioritetas – darni, atsakinga ir sveika visuomenė

Neregistruotas

1.

Balandis

2.

Sveikatos
draudimo
įstatymo Nr. X1343 2, 10 ir 15
straipsnių
pakeitimo
įstatymo
projektas

Pacientų teisių ir
žalos sveikatai
atlyginimo
XIIIP-3083–
įstatymo
Nr. IXIIIP-3087
1562 1, 2, 7, 8,
13, 20 straipsnių
ir V skyriaus
pakeitimo
įstatymo
projektas bei
Kovas
lydimieji
įstatymų
projektai

Sudaryti sąlygas nemokant paciento priemokos
gauti kompensuojamuosius vaistus ir
kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones
asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių
arba pripažintiems neįgaliaisiais asmenims, kurių už
praeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų
(kartu su pensijos priemoka), šalpos pensijų,
valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų,
kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar)
draudžiamųjų pajamų suma sudaro mažiau nei 95
procentus praėjusių metų minimalių vartojimo
poreikių dydžio

Nustatyti paprastesnį ir greitesnį žalos pacientų
sveikatai atlyginimo mechanizmą, kai žala
atlyginama nevertinant ją padariusio asmens kaltės.
Sudaryti sąlygas, skatinančias atskleisti asmens
sveikatos priežiūros specialistų klaidas, ir imtis
priemonių, kad jos nesikartotų

II. Prioritetas – viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas

Sveikatos
Peržiūrėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
sistemos
3. Neregistruotas
ministerijos pavaldumo biudžetinių įstaigų funkcijas,
įstatymo Nr. Iatsisakyti perteklinių ir besidubliuojančių funkcijų,
552

Gegužė

pakeitimo
įstatymo
projektas ir
lydimieji
įstatymų
projektai

Farmacijos
Neregistruotas įstatymo Nr. X709 2 ir 51
straipsnių
pakeitimo ir
4.
Įstatymo
papildymo 511
straipsniu
Balandis
įstatymo
projektas

XIIIP-3191–
XIIIP-3192

5.

Kovas

Farmacijos
įstatymo Nr. X709 58 straipsnio
pakeitimo
įstatymo
projektas ir
lydimasis
įstatymo
projektas

konsoliduoti panašaus pobūdžio funkcijas ir
optimizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas

Siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų,
sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų bei
sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą,
reglamentuoti vaistinių preparatų registruotojų
perleistų verčių deklaravimą ir viešinimą

Sukurti ir įdiegti sveikatos technologijų vertinimo
sistemą Lietuvoje – nustatyti, kad paraiškos įrašyti
vaistą ar medicinos pagalbos priemonę į
kompensavimo sąrašus teikiamos sveikatos
apsaugos ministro įgaliotai institucijai, kuri atliks
išsamų klinikinį ir ekonominį vertinimus,
užtikrinančius, kad į kompensavimo sistemą būtų
įtraukiami reikalingiausi pacientams vaistai ir
medicinos pagalbos priemonės
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XIIIP-2017–
XIIIP-2018

6.

Balandis

Pagalbinio
apvaisinimo
įstatymo Nr. XII2608 14 ir 15
straipsnių
pakeitimo
įstatymo
projektas ir
lydimasis
įstatymo
projektas

Taupyti valstybės biudžeto lėšas ir siūlyti Seimui
atsisakyti įpareigojimo Vyriausybei sukurti naują
Pagalbinio apvaisinimo informacinę sistemą.
Siūloma naudotis jau sukurtu Žmogaus audinių,
ląstelių ir organų donorų bei recipientų registru
(toliau – Registras); papildyti Registro objektų
sąrašą nauju Registro objektu – žmogaus lytinėmis
ląstelėmis ir nustatyti, kad su šiuo Registro objektu
susiję duomenys apie lytinių ląstelių saugojimą
lytinių ląstelių banke, jų paskirstymą ir naudojimą,
asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktas
pagalbinio apvaisinimo procedūras, jų būdus,
sukurtų ir į moters organizmą perkeltų embrionų
skaičių, nėštumų ir gimdymų po pagalbinio
apvaisinimo skaičių, taip pat po pagalbinio
apvaisinimo gimusius vaikus įrašomi į Registrą

Visuomenės
sveikatos
Neregistruotas
priežiūros
įstatymo Nr. IX886 pakeitimo
7.
įstatymo
projektas ir
lydimasis
įstatymo
Balandis
projektas

Neregistruotas

8.

Gegužė

Neregistruotas

9.

Kovas

Išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus
kvapų kontrolės, įskaitant taršos integruotos
prevencijos kontrolės leidimuose ir taršos
leidimuose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolę,
klausimais. Nustatyti griežtesnes baudas už kvapus
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
nesilaikymą

Farmacijos
įstatymo Nr. X709 57 straipsnio
pakeitimo
įstatymo
projektas ir
lydimasis
įstatymo
projektas

Išplėsti ūkio subjektų, galinčių sudaryti sutartis dėl
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių
išdavimo apdraustiesiems, sąrašą – numatyti
galimybę teritorinėms ligonių kasoms sudaryti
sutartis dėl kompensuojamųjų I klasės medicinos
priemonių ar in vitro diagnostikos priemonių, skirtų
savikontrolei, įsigijimo išlaidų apmokėjimo taikant
kompensavimo pagal bazines kainas modelį

Odontologijos
praktikos
įstatymo Nr. I1246 pakeitimo
įstatymo
projektas ir
lydimieji
įstatymų
projektai

Įstatymo lygiu nustatyti esmines odontologų, burnos
priežiūros specialistų ir odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigų veiklos sąlygas; nustatyti tokį pat
jų licencijavimo modelį kaip ir kitų asmens
sveikatos priežiūros specialistų bei asmens
sveikatos priežiūros įstaigų. Perduoti odontologų,
burnos priežiūros specialistų ir odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo
funkcijas, dabar atliekamas Lietuvos odontologų
rūmų, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

