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Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
DĖL SKUNDO NAGRINĖJIMO
Išnagrinėję Jūsų 2018 m. vasario 12 d. skundą ir 2019 m. rugpjūčio 23 skundą teikiame
informaciją dėl juose teikiamų prašymų:
1.
Dėl priežasčių, kodėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) prašymas įvertinti viešosios įstaigos Alytaus
rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Alytaus GMP) specialisto X
profesinę kompetenciją nepriimtas ir nenagrinėtas ir dėl prašymo inicijuoti X profesinės
kompetencijos vertinimą
Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 „Dėl
Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos“, (toliau – Tvarka)
4.1.1 papunktyje nustatyta, kad reikalavimą patikrinti specialisto profesinę kompetenciją turi teisę
pateikti įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų valstybinę kontrolę atliekančios institucijos,
kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, jeigu jos
nustatė, kad specialisto veika sukėlė pavojų ar padarė žalą paciento sveikatai. Tvarkos 5.1
papunktyje nurodyta, kad viena iš institucijų, nurodytų šios tvarkos 4 punkte, teikdama raštu
reikalavimą įvertinti specialisto profesinę kompetenciją, kartu su reikalavimu privalo pateikti atvejo
tyrimo (nagrinėjimo) pažymą, aktą ar kitą dokumentą su viena iš išvadų: apie konstatuotą
specialisto veiką, kuri sukėlė pavojų ar padarė žalą paciento sveikatai, su rekomendacija
patikrinti specialisto profesinę kompetenciją arba apie tai, kad specialistas dėl sveikatos būklės negali
atlikti savo pareigų.
Tvarkos 10.1 papunktyje nustatyta, kad jeigu reikalavimas patikrinti specialisto profesinę
kompetenciją ir kartu pateikiami dokumentai neatitinka Tvarkos 4 ir 5 arba 6 punktuose nurodytų
reikalavimų, parengiamas informacinis raštas reikalavimą pateikusiai institucijai apie trūkumus ir
nustatomas terminas jiems pašalinti, o jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami,
reikalavimas patikrinti specialisto profesinę kompetenciją laikomas nepriimtu ir nenagrinėjamas.
Tarnybos 2017-09-05 rašte Nr. D2-5628-(1.20), šiuo raštu persiųstoje Tarnybos Pacientų teisių
priežiūros skyriaus 2017-06-22 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės
patikrinimo Nr. T3-68/2017 ataskaitoje Nr. D17-148-(1.27), Tarnybos direktoriaus 2017-06-26
įsakyme Nr. T4-167(1.34) „Dėl pacientui X teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo ir kokybės“ bei Tarnybos 2018-01-08 rašte Nr. D2-142-(1.20) buvo nurodyti teisės aktų
pažeidimai, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas X padaryti Alytaus GMP, tačiau
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nepateikta išvada apie konstatuotą Alytaus GMP specialisto X veiką, kuri sukėlė pavojų ar
padarė žalą paciento sveikatai.
Įvertinus tai, kad Tarnyba gavusi Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros
ir inovacijų valdymo departamento Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus 201712-29 raštą Nr. (10.4.1-302)-10-10422 su prašymu (vadovaujantis Tvarkos 10.1 papunkčiu) ištaisyti
Tarnybos 2017-09-05 raštu Nr.D2-5628-(1.20) pateikto prašymo įvertinti Alytaus GMP specialisto
X profesinę kompetenciją trūkumus (t. y. pateikti „1) atvejo tyrimo (nagrinėjimo) pažymą, aktą ar
kitą dokumentą su išvada apie konstatuotą specialisto (X) veiką, kuri sukėlė pavojų ar padarė žalą
paciento sveikatai, su rekomendacija patikrinti specialisto profesinę kompetenciją; 2) paciento, kurio
sveikatai buvo sukeltas pavojus ar padaryta žala, medicinos dokumentų kopijas arba išrašus dėl
konkretaus atvejo, kitus dokumentus, patvirtinančius specialisto (X) veiką, kuri sukėlė pavojų ar
padarė žalą paciento sveikatai“), jų neištaisė (tik Tarnybos 2018-01-08 raštu Nr. D2-142-(1.20)
pakartotinai persiuntė Tarnybos 2017-09-05 raštą Nr. D2-5628-(1.20), nepaaiškėjus naujų
aplinkybių, pagrindo pakartotinai kreiptis į Tarnybą dėl Tarnybos 2017-09-05 raštu Nr.D2-5628(1.20) pateikto prašymo įvertinti Alytaus GMP specialisto X profesinę kompetenciją trūkumų
ištaisymo nėra.
Pastebėtina, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2017-05-16
sprendime Nr. 56-54 nurodyta, kad žala, teikiant skundžiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas
Pareiškėjos vyrui viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos
stoties, nebuvo padaryta, todėl Pareiškėjos prašymas atlyginti turtinę ir neturtinę žalą netenkintinas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat įvertinus Pacientų sveikatai padarytos žalos
nustatymo komisijos 2017-05-16 sprendimą Nr. 56-54 bei vadovaujantis Tvarkos 10.1 papunkčiu,
informuojame, kad Tarnybos 2017-09-05 raštu Nr. D2-5628-(1.20) pateiktas reikalavimas patikrinti
Alytaus GMP specialisto X profesinę kompetenciją laikomas nepriimtu ir nenagrinėjamas (nes
nepašalinti reikalavimo patikrinti specialisto profesinę kompetenciją ir kartu pateikiamų dokumentų
trūkumai).
2.
Dėl prašymo nesuteikti teisės X dirbti Alytaus GMP specialisto pareigose
Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 4 straipsnyje
nustatyta, kad slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią slaugos
praktikos licenciją.
Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti slaugytojo licencijos galiojimą, jo darbdavys
slaugytoją nušalina nuo pareigų (neleidžia teikti slaugos paslaugų). Licencijos galiojimas
sustabdomas esant vienam iš Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo
7 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, tarp kurių – kai sveikatos apsaugos ministro sudaryta
Profesinės kompetencijos vertinimo komisija (toliau – Profesinės kompetencijos vertinimo komisija)
nustato, kad licencijos turėtojo profesinė kompetencija nepakankama (7 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
Slaugytojas taip pat negali užsiimti slaugos praktika (teikti slaugos paslaugų), kai jo licencija
panaikinama esant vienam iš Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, tarp kurių: kai licencijos turėtojas padaro šiurkščią slaugos
ar akušerijos praktikos klaidą, kurią nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija (3 punktas),
kai Profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustato, kad licencijos turėtojas per kalendorinius
metus padarė dvi ar daugiau slaugos ar akušerijos praktikos klaidų ir jos sukėlė arba galėjo sukelti
paciento sveikatos pablogėjimą ar grėsmę jo gyvybei (4 punktas), kai per Tarnybos nustatytą terminą
nebuvo pašalintos ar neišnyko priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (7
punktas).
Atsižvelgiant į tai, kad dėl šio rašto 1 punkte nurodytų priežasčių Alytaus GMP specialisto X
profesinė kompetencija nevertinama, nesant Profesinės kompetencijos vertinimo komisijos
sprendimo, nurodyto Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 7
straipsnio 1 dalies 3 punkte arba 8 straipsnio 1 dalies 3, 4 arba 7 punkte, nėra teisinio pagrindo X
bendrosios praktikos slaugytojo licenciją sustabdyti arba panaikinti minėtais pagrindais.
3. Dėl dokumentų taisymų (nurodytų 2019 m. rugpjūčio 26 d. skunde)
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Formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir
tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio
20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“,
Formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo
taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d.
įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo
kortelė“, Bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo,
pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 8 punkte nustatyta, kad
kortelės duomenys gali būti tikslinami jos saugojimo laikotarpiu (vadovaujantis Privalomų sveikatos
statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo
terminų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, 120
punktu forma Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ saugoma 3 metus).
Esant įtarimų dėl dokumentų klastojimo turėtų būti kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas
dėl atsakomybės taikymo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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