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Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis patvirtino pacientų laukimo eilių
mažinimo planą. Jo nuostatų privalės laikytis Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios
gydymo įstaigos ir Vilniaus Universiteto Onkologijos institutas. Kitos Lietuvos nacionalinės
sveikatos apsaugos sistemos įstaigos iki balandžio 15 d. turės parengti savus pacientų laukimo
eilių priemonių mažinimo planus

Pasak V. P. Andriukaičio, Sveikatos apsaugos ministerijos atlikta pacientų laukimo eilių analizė
akivaizdžiai parodė netoleruotiną ir keistiną padėtį, kuri piktina bei erzina žmones.

Praėjusių metų spalio 31 d. duomenimis, 90-tyje Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų
pas apylinkės terapeutą tekdavo laukti nuo nulio iki 8 dienų. 10-tyje įstaigų eilė buvo dar
ilgesnė, pacientas turėjo laukti 10 d. Panašios eilės buvo ir pas apylinkės pediatrus. 107
įstaigose laukimas trukdavo nuo nulio iki 8 dienų. Pas šeimos gydytoją 367 įstaigose galima
buvo patekti ir tą pačią dieną arba laukti visą dešimtį dienų. Dar ilgesnės eilės prie gydytojų
specialistų kabinetų. Pavyzdžiui, pas urologą tenka laukti apie 20 dienų, panaši eilė ir pas
oftalmologus, kardiologus.

Sveikatos apsaugos ministro įsakyme pavaldžioms įstaigoms pavedama atsakingai išanalizuoti
informaciją apie pacientų laukimo eiles, jų susidarymo priežastis, galimybes šių eilių
sumažinimui, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad pacientas laiku patektų pas šeimos ar kitus
gydytojus, kur eilės ypač didelės.

Įstaigų vadovai taip pat įpareigoti peržiūrėti patvirtintas pacientų registravimo tvarkas, užtikrinti
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galimybę jiems nuolat užsiregistruoti pas bet kurį gydytoją, neriboti registravimosi terminų.
Pakeista tvarka turi būti skelbiama gydymo įstaigoje pacientams aiškiai matomoje vietoje. Be to,
pakeistoje tvarkoje privalo būtu užtikrinta galimybė ūmiais sveiktos problemų atvejais patekti
pas gydytoją tą pačią dieną. Informacija apie eilių pokyčius gydymo įstaigos privalės kas mėnesį
teikti teritorinėms ligonių kasoms.

Parengė E.S.
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