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„Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“)

Straipsnyje nagrinėjamas vienos iš probleminių korupcijos sričių – asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo privačiose įstaigose – kai kurių apraiškų paplitimas 
Lietuvoje. Šios apraiškos yra sveikatos pažymų ir kitų medicininių dokumentų klasto-
jimas pacientų prašymu bei prastos kokybės paslaugos. Greta kitų šaltinių, pirmosios 
iš šių apraiškų – tiesiogiai susijusios su pacientų mokėjimais ir iliustruojančios papli-
tusią, turinčią polinkį į sisteminio pobūdžio korupciją, pasireiškimą plačiai iliustruoja 
ikiteisminio tyrimo duomenys ir teismų sprendimai. Antrosios iš jų, labiau netiesiogiai 
susijusios su pacientų mokėjimais, paplitimą daugiau liudija ekspertinės įžvalgos. Jomis 
pasiremiant, straipsnyje nustatyta tik dalis šių apraiškų, darant išvadą, kad jų visumos 
identi�kavimas sudėtingas dėl šių paslaugų kokybės sąlygų ir kriterijų įvairovės. 

ĮVADAS

Korupcijos privačiame sektoriuje kaip tyrimo srities akademiniame diskurse aktua-
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lumas pabrėžtas jau 2006 m.1 Tais pačiais metais iškelta ir idėja, kad korupcijos dia-
gnostikos ieškojimams būtų be galo įdomūs atskirų sektorių diagnostikos aspektai2. 

Praėjus beveik dešimčiai metų, korupcijos privačiame sektoriuje, ypač asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, apraiškų identi%kavimo, paplitimo ir 
prieš jas nukreiptų priemonių situacijos tyrimas Lietuvoje tampa dar aktualesnis. 
Nors padaryta ir daroma daug: teigiama, kad ypač nuo 2015 m. strateginiu požiūriu 
valstybė skyrė didesnį dėmesį kovai su korupcinio pobūdžio veikomis privačiame 
sektoriuje, įskaitant sveikatos apsaugą3, pripažįstami nustatyti kiti tinkami šio sek-
toriaus antikorupcinės politikos prioritetai, skatinamas antikorupcinės aplinkos 
kūrimas4 ir antikorupcinio sąmoningumo didėjimas lėmė pažangą kovoje su nu-

1  „Gana didelė niša akademiniame diskurse yra analizuoti biurokratinės, politinės, korupcijos privačiame 
sektoriuje, valstybės užvaldymo klausimus“. Palidauskaitė J. Korupcijos sklaidos formos Lietuvoje: 
tarp sovietinio palikimo ir rinkos padiktuoto pragmatizmo // Viešoji politika ir administravimas, 
2006, Nr. 18, p. 60 arba prieiga per internetą: <http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-
0001:J.04~2006~1367155110515/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> (peržiūrėta 2017 m. 
lapkričio 23 d.).   

2  Piliponytė J. Korupcijos diagnostikos būdai ir iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje // Sociologija. Mintis ir 
veiksmas, 2006, Nr. 1, p. 110 arba prieiga per internetą: <� � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 
 � �  � � 	 �� � � �  � �  � � 	 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � > (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

3  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 
2015–2025 metų programos patvirtinimo“. 2015 m. kovo 10 d. Nr. XII-1537 // TAR, 2015-03-16, 
Nr. 3856.

4  Pavyzdžiui, parengtas Antikorupcijos vadovas verslui. Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/documents/
korupcijos_prevencija_2016/Antikorupcijos_vadovas_verslui_2016_12_06_viesinimui.pdf> (peržiūrėta 
2017 m. lapkričio 23 d.). Tai padaryta, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 
korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, remiantis įvairių viešojo ir pri-
vataus sektoriaus institucijų patirtimi kovojant su korupcija. Žr. Apie projektą. Antikorupcijos vadovas 
verslui. Prieiga per internetą: <http://avv.stt.lt/Apie-projekt%C4%85> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 
23 d.); Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos. Kviečiame į diskusiją – „Kodėl 
verta kurti korupcijai atsparią aplinką versle?“, 2017-11-06. Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/
naujienos/?cat=1&nid=2680> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.)). Šis vadovas, būdamas praktinio 
taikymo metodinė priemonė Lietuvos verslo organizacijoms, tikima, padės verslo organizacijoms pritai-
kyti savo veikloje veiksmingas antikorupcines priemones, kurios pagelbės identifikuoti veikloje galinčias 
pasireikšti korupcijos rizikas bei jas suvaldyti, didins verslo antikorupcinį sąmoningumą, skatins etišką 
elgesį, atsparumą korupcijai bei ugdys atsakingumą ir atskaitingumą (Įžanga. Antikorupcijos vadovas 
verslui. Prieiga per internetą: <http://avv.stt.lt/VADOVAS/1-%C4%AE%C5%BEanga> (peržiūrėta 
2017 m. lapkričio 23 d.)).   
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rodytomis veikomis sveikatos apsaugos srityje5, reikėtų daryti dar daugiau6. Antai 
vis matyti stambiosios, sisteminės korupcijos apraiškų7, naujų korupcijos rizikos 
veiksnių8, ir, be kita ko, todėl sociologiniai tyrimai, atspindintys padėtį Lietuvoje, 
tebeliudija korupciją sveikatos apsaugos srityje esant viena iš opiausių problemų9. 
Lietuva nėra išimtis pasaulyje – teigiama, kad jame kiekvieną dieną žmonės kenčia 
ir miršta dėl korupcijos sveikatos priežiūros sektoriuje; sveikatos priežiūros, kaip 
nagrinėjimo srities aktualumas, dažnai atskirai neišskiriant privataus sektoriaus, 
pripažįstamas ir kitose valstybėse taip pat dėl jose nustatytų korupcijos apraiškų 

5  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos. Pagal korupcijos suvokimo indeksą 
Lietuva pakilo 7 vietomis, 2016-01-27. Prieiga per internetą: <  � � ! " � � � � � �  � � � � � � � � � 
 � � � � � 
 �  � # � � �� $ � % 
 � � $ & & � � > (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). Nustatyta, kad Lietuva yra viena iš kelių tirtų 
valstybių, kuriose yra aukščiausi suvoktos korupcijos bendrai ir būtent korupcijos sveikatos priežiūros 
srityje lygiai. Updated Study on Corruption in the Healthcare Sector. Final Report. European Com-
mission. Written by Ecorys Nederland B.V., September, 2017. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.
eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20170928_study_on_healthcare_corruption_en.pdf> (peržiūrėta 
2018 m. sausio 20 d.).

6  „<...> problema tokia opi, kad nors ir daroma daug, reikėtų daryti dar daugiau.“ Vainalavičiūtė I. 
STT vadovas: „Kyšininkavimas – kaip rinkos ekonomika“, 2015-04-17, lrytas.lt. Prieiga per internetą: 
<https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2015/04/17/news/stt-vadovas-kysininkavimas-kaip-rinkos-ekono-
mika--843126/> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

7  Pavyzdžiui, neteisėti farmacininkų ir medikų susitarimai (antai Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, 
tirdami vienos farmacijos kompanijos atstovų ir įvairių šalies gydymo įstaigų gydytojų nusikalstamą 
korupcinę schemą, nustatė, kad farmacijos įmonės atstovai buvo susitarę su savo aptarnaujamų Lie-
tuvos miestų ir rajonų gydytojais, kad jie už kyšius rekomenduotų pacientams ir paveiktų juos įsigyti 
brangius sąnarių ligoms gydyti skirtus įmonės produktus ir nesiūlytų konkuruojančių įmonių platina-
mos panašios savo sudėtimi farmacinės produkcijos. Dėl farmacininkų ir daugiau kaip 100 Lietuvos 
gydytojų nusikalstamų korupcinių veiksmų – stambaus masto papirkimo, kyšininkavimo ir apgaulingo 
apskaitos tvarkymo – pareikšti įtarimai 51 asmeniui, iš kurių 37 gydytojams dėl kyšininkavimo, žr. 
Šiaulių, Panevėžio ir Kauno medikams sustabdytos licencijos verstis medicinos praktika, 2016-12-05. 
Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2452> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 
23 d.)), viešųjų pirkimų pažeidimai ir kt. 

8  Tai įtaka medicinos priemonių kompensavimo komisijos sprendimams, apmokėjimas už fiktyviai atliktus 
darbus, suteiktas paslaugas, pažintys, kaip naudos gavimo įrankis, išskirtinių veiklos sąlygų sudarymas 
šeimos narių, giminaičių įsteigtoms įmonėms veikti, viešųjų įstaigų, asociacijų, draugijų kaip neteisėto 
atlygio gavimo priemonės panaudojimas. Bereišis E. Rizikingiausios sritys ir pagrindiniai korupcijos 
rizikos veiksniai viešajame sektoriuje. 2017-05-02. Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/documents/
aav_prezentacijos/1-Rizikingiausios_sritys_ir_pagrindiniai_korupcijos_rizikos_veiksniai_Bereisis.pdf> 
(peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).  

9  Pavyzdžiui, Lietuvos korupcijos žemėlapis, 2016 m. rugsėjis–spalis. Prieiga per internetą: <https://www.
stt.lt/documents/soc_tyrimai/LKZ_2016.pdf> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).  
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paplitimo ir jų įvairovės10. 
Neginčytina, kad esant šios srities korupcijos apraiškoms, sudėtinga užtikrinti, kad 

sveikatos priežiūros įstaigoms teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas būtų 
vykdoma profesionali ir kokybiška veikla, stengiantis asmenį išgydyti, apsaugoti nuo 
susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę, taip pat atliekant tyrimus ir teikiant su asme-
niu tiesiogiai susijusius patarimus11. Korupcinio pobūdžio apraiškos asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo srityje, nuo kitų paslaugų sričių išsiskiriančioje tuo, kad 
šiomis paslaugomis naudojasi gana daug įvairaus amžiaus grupių žmonių, apiben-
drintai tariant, negatyviai veikia sveikatos rezultatus ir sveikatos apsaugos sistemą. 

Terminą „korupcijos apraiškos“ suvokiant kaip apimantį įvairias veikas, už kurias 
taikoma ir baudžiamoji atsakomybė12, ir kitus korupcinio pobūdžio teisės pažeidi-

10  Petkov M., Cohen D. Diagnosing Corruption in Healthcare. Research conducted by Transparency 
International’s Pharmaceuticals & Healthcare Programme (PHP), 2016. Prieiga per internetą: <http://
ti-health.org/wp-content/uploads/2016/10/Diagnosing-Corruption-in-Health.pdf> (peržiūrėta 2017 m. 
lapkričio 23 d.).

11  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741 (su vėlesniais pakeiti-
mais ir papildymais). Žr. 6.725 straipsnio 2 dalis. Remiantis Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 
2005–2010 m. programoje išaiškintomis sąvokų reikšmėmis, sveikatos priežiūros paslaugos apima 
sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, pacientų gydymo, reabilitacijos ir kitas paslaugas, 
kurias teikia sveikatos priežiūros specialistai sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose. Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 
2005–2010 m. programos patvirtinimo“. 2004 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-642 // Valstybės žinios, 2004, 
Nr. 144-5268. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų sąvokoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos apibrėžtos kaip sveikatos stiprinimo, ligų 
prevencijos, diagnostikos, pacientų gydymo ir slaugos paslaugos (Valstybės žinios, 1996, Nr. 102-2317 
(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).    

12  Pavyzdžiui, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, korupcinio pobūdžio nusikalstamos 
veikos aprėpia: kyšininkavimą, papirkimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą (225–229 straipsniai 
XXXIII skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems intere-
sams“). Itin platus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje: tai kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 
kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias 
paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų 
viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastoji-
mas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės 
paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu 
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo 
funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama 
ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Lietuvos 
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 57-2297 (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais).



� '

Kai kurios privačiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje Lietuvoje 
paplitusios korupcijos apraiškos

mus13, apsibrėžiant, kas laikytina korupcija privačiame sektoriuje, šiame straipsnyje 
laikomasi 2014 m. Lietuvos teisės instituto mokslininkų monogra%joje „Korupcija 
privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse“14 
pagrįstos nuomonės apie keturiais kriterijais pasižyminčio korupcijos fenomeno 
apibūdinimą. Pastarasis pateiktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinėje 
kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje15 išdėstytu apibūdinimu, nurodytoje 
monogra%joje privačiam sektoriui atitinkamai pritaikant pirmąjį iš toliau nurodytų 
kriterijų. Jie yra: 1) tam tikro viešosios valdžios priimto teisės norminio ar adminis-
tracinio akto arba civilinės sutarties pagrindu atsiradę įgaliojimai ar veikla, leidžiantys 
priimti kito asmens teisėms, pareigoms ar interesams įtaką darančius sprendimus 
(todėl atitinkamu subjektu bus laikomas, pvz., pacientų (per sutartis) ir valstybės (per 
licencijavimo procedūrą) pasitikėjimą bei įgaliojimus teikti atitinkamas paslaugas 
gavęs gydytojas); 2) su atitinkamais įgaliojimais ar veiklos pobūdžiu siejamos asmens 
veikos neatitiktis suteiktiems įgaliojimams ar teisės aktuose įtvirtintiems elgesio 
standartams; 3) naudos sau ar kitiems asmenims siekimas ir 4) žala (pakenkimas) 
piliečių ir valstybės interesams. 

Šiame tyrime siekiant nagrinėti konkrečių korupcijos apraiškų paplitimą teikiant 
privačias asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, kaip pagrindas korupcijos 
apraiškų įvairovei (suvokiant, kad vienos iš korupcijos apraiškų paprasčiau, o kitos 
– sudėtingiau identi%kuojamos, galinčios vesti prie dar kitų (naujų) formų), taip pat 
remiamasi kitais nurodytoje monogra%joje išdėstytais rezultatais. Ypač dėl to, kad 
nurodytu mokslo darbu – pirmuoju Lietuvoje platesnės apimties – siekta įvertinti 
korupcijos privačiame sektoriuje paplitimą (kartu ir galimas poveikio kryptis ir prie-
mones), analizuojant atskiras sritis, tarp jų ir sveikatos priežiūrą, ir jame pateiktieji 
korupcinių apraiškų pavyzdžiai nebuvo analizuojami plačiau.  

Šiame straipsnyje, siekiant atskleisti kai kurių korupcijos apraiškų paplitimą 

13  Tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusi-
žengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės 
naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma 
piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius 
interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Žr. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymas „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų 
programos patvirtinimo“. 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433 // TAR, 2015-12-15, Nr. 19774.

14  Ragauskas P., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Vitkutė E. A. Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė 
samprata ir paplitimas tam tikrose srityse. Vilnius: Justitia, 2014 arba prieiga per internetą: <http://
www.teise.org/data/Korupcija_priv_sektoriuje.pdf> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 

15  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 
2015–2025 metų programos patvirtinimo“. 2015 m. kovo 10 d. Nr. XII-1537 // TAR, 2015-03-16, 
Nr. 3856.
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teikiant privačias asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, pirmiausia re-
miamasi sričių, kuriose privatus sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 
sektorius didžiausias, apibūdinimu. Šis apibūdinimas tolesniuose tyrimo poskyriuo-
se orientuoja gilintis į konkrečias šiose srityse paplitusias apraiškas. Iš nurodytoje 
monogra%joje išskirtųjų dviejų rūšių korupcinių veikų pavyzdžių – tiesiogiai ir 
netiesiogiai susijusių su pacientų mokėjimais16 įvairovės – šiame straipsnyje atrinkta 
plačiau nagrinėti dvi korupcinių veikų rūšis: sveikatos pažymų ir kitų medicininių 
dokumentų klastojimą pacientų prašymu ir prastos kokybės paslaugas. Pirmoji iš jų 
analizuojama kaip pirmosios nurodytos rūšies atstovė, polinkį į sisteminę korupciją 
atspindinti iliustracija17, o antroji – kaip antrosios rūšies iliustracija. 

Tiriamasis laikotarpis daugiausia aprėpia 2015–2017 m., į kurį nurodyta mono-
gra%ja dar nesiorientavo. 

Tyrimo rezultatai gauti informacijos, surinktos remiantis literatūros nagrinėja-
ma tema, ypač mokslo darbų, tarptautinių ir Lietuvos institucijų pateiktų ataskaitų, 
žiniasklaidos publikacijų, teisėkūros analizės pagrindu, remiantis statistiniais duo-
menimis ir už%ksuotais faktiniais duomenimis apie padarytas korupcinio pobūdžio 
veikas (ikiteisminio tyrimo rezultatais ir teismų sprendimais), taip pat pasitelkus 
individualių interviu su ekspertais medžiagą ir kitus sociologinių apklausų duomenis. 
Tokia šaltinių įvairovė leidžia užtikrinti rezultatų kokybę18. 

Autorė nuoširdžiai dėkoja penkiems ekspertams, pateikusiems savo nuomonę ir 
įžvalgas, t. y. buvusiai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovei, 
buvusiam „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovui, dviem Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovams, Lietuvos Respublikos valsty-
binės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos atstovei19. Jie apibūdino savo profesinę patirtį ir pateikė patarimų dėl 
tyrimo krypties. Į keturis iš jų buvo kreiptasi tyrimo pradžioje ir jam įsibėgėjant 

16  Monografijoje (p. 68) pirmosios iš jų vadinamos tokios korupcinio pobūdžio veikos, kurios susijusios 
su tiesioginiu reikalavimu pacientams atlikti tam tikrus mokėjimus, o antrosios – netiesiogiai darant 
įtaką tam tikrų paslaugų ar medikamentų brangimui.  

17  Šiame tyrime neapimamas farmacijos verslas nuo jo, kiek įmanoma, atsiribojant (atkreipiant dėmesį 
į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.725 straipsnio 2 dalyje apibrėžta sąvoka „asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos“ neapima farmacinės veiklos), turint omenyje tai, kad farmacijos verslas 
kaip atskira tyrimo sritis traktuojamas ir nurodytos monografijos autorių, nors, kaip šiame straipsnyje 
buvo nurodyta, Lietuvoje su juo taip pat siejamos sisteminės korupcijos apraiškos. 

18  Basic anti-corruption concepts. A training manual. Council of Europe, 2nd edition, January 2015. 
Prieiga per internetą: <https://rm.coe.int/16806eed9d> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).  

19  Nors buvo suplanuotas didesnis ekspertinių interviu skaičius (iš viso – 10), ne visi ekspertai, į kuriuos 
tyrimo pradžioje buvo kreiptasi raštu, atsakė. 
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(pusiau struktūruoti interviu), o į vieną – tyrimo pabaigoje, gilinantis į straipsnyje 
pasirinktą plačiau nagrinėti antrą korupcijos apraišką. Du ekspertai buvo apklausti 
akivaizdinio pokalbio su jais metu, du – telefonu, o vienas atsakė į raštu jam sufor-
muluotus klausimus. Užtikrinant jiems galimybę išlikti anoniminiais, jų pavardės 
neatskleidžiamos, o jų užimamos ar buvusios pareigos įvardijamos abstrakčiai, kaip 
tam tikros įstaigos atstovo.

I. PRIVAČIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, Į KURIAS ŠIS 
TYRIMAS ORIENTUOTAS, APIBŪDINIMAS

Pateikiant informaciją apie šias įstaigas, jų veiklos sritis ir jose dirbančius asmenis, 
nurodytina, kad šių įstaigų skaičius pastaraisiais metais nuo 2015 m., kaip ir ankstes-
niais metais20, tebedidėja, nors ne tokiais dideliais šuoliais kaip kai kuriais ankstesniais 
metais. Remiantis sveikatos statistikos leidinio „Lietuvos gyventojų sveikata ir svei-
katos priežiūros įstaigų veikla“ duomenimis apie sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 
ir išteklius21, privačių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius: 2015 m. – 2822 (174)22, 
2016 m. – 2882 (297) (2005 m. – 2142 (18), 2010 m. – 2485 (50), 2011 m. – 2462 (112), 
2012 m. – 2593 (154), 2013 m. – 2664 (142), 2014 m. – 2712 (157))23. 

Privatus sektorius vaidina reikšmingą vaidmenį dantų priežiūros, kosmetinės chi-
rurgijos, psichologinės terapijos, kai kuriose ambulatorinės priežiūros ir pirminės prie-
žiūros srityse24. Pavyzdžiui, dantų priežiūros sritis patyrė reikšmingiausią privatizavimą 
sveikatos paslaugų srityje25. Odontologinių įstaigų skaičius didžiausias iš pateikusių 
ataskaitas privačių sveikatos priežiūros įstaigų skaičių, vis didėjantis kasmet: 2015 m. 

20  2005 m. – 2142 (18), 2010 m. – 2485 (50), 2011 m. – 2462 (112), 2012 m. – 2593 (154), 2013 m. 
– 2664 (142), 2014 m. – 2712 (157).

21  Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016 m. (išankstiniai duomenys). 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2017 (išankstiniai duomenys). Prieiga per internetą: 
<http://sic.hi.lt/> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).  

22  Čia ir toliau skliaustuose nurodoma, kiek įstaigų nevykdė veiklos. 

23  Privačios sveikatos priežiūros įstaigos ir jų darbuotojai 2005–2016 m. Higienos instituto Sveikatos 
informacijos centras. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 

24  Lithuania. Health system review. Health systems in transition. 2013, Vol. 15, No. 2. Prieiga per inter-
netą: <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/192130/HiT-Lithuania.pdf?ua=1> (peržiūrėta 
2017 m. lapkričio 23 d.).

25  Murauskienė L., Janonienė R., Veniutė M., van Ginneken E., Karanikolos M. Lithuania: Health system 
review // Health Systems in Transition, 2013, Vol. 15, no. 2 arba prieiga per internetą: <http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0016/192130/HiT-Lithuania.pdf?ua=1> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).
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– 1181, 2016 m. – 1231 (2005 m. buvo 928, 2010 m. – 1046, 2011 m. – 1024, 2012 m. 
– 1191, 2013 m. – 1152, 2014 m. – 1173)26. Odontologų skaičius (%ksuojant dirbančių 
asmenų (ne etatų) skaičių; vienas asmuo gali būti skaičiuojamas kelis kartus, jei dirba 
keliose įstaigose) pastaraisiais metais, kaip ir prieš tai buvusiais, vis didėja: 2015 m. jų 
buvo 2994, 2016 m. – 3258 (2005 m. – 1606, 2010 m. – 2183, 2011 m. – 2208, 2012 m. 
– 2647, 2013 m. – 2722, 2014 m. – 2930). Iš jų didžioji dalis dirba privačioje įstaigoje 
pagrindiniame darbe; nors 2015 m. šis skaičius krito, palyginus su 2014 m., 2016 m. 
padidėjo daugiau nei šimtu: 2015 m. – 1624, 2016 m. – 1774 (2005 m. buvo 1249, 
2010 m. – 1333, 2011 m. – 1343, 2012 m. – 1593, 2013 m. – 1609, 2014 m. – 1651)27.

Pateikti skaičių, kiek iš viso gydytojų dirba privačiame sektoriuje, sudėtinga dėl 
tos pačios priežasties, kaip ir odontologų atveju: gydytojai dirba keliose įstaigose. 
Žvelgiant į pastarųjų metų duomenis (%ksuojant dirbančių asmenų (ne etatų) skai-
čių; vieną asmenį skaičiuojant kelis kartus, jei dirba keliose įstaigose), matoma, kad 
po 2013 m. sumažėjęs gydytojų skaičius 2015–2016 m. vėl didėja: 2015 m. – 4853, 
2016 m. – 5228 (2005 m. buvo 2832, 2010 m. – 3878, 2011 m. – 3940, 2012 m. – 4624, 
2013 m. – 4553, 2014 m. – 4685). Tačiau nustatyta, kad iš pateiktų skaičių galima 
išskirti, kiek gydytojų dirba privačioje įstaigoje pagrindiniame darbe: 2015 m. – 1364, 
2016 m. – 1434, t. y. 2015–2016 m., po 2012–2013 m. sumažėjimo, vėl daugėja gy-
dytojų, dirbančių privačioje įstaigoje pagrindiniame darbe (2005 m. – 998, 2010 m. 
– 1153, 2011 m. – 1222, 2012 m. – 1212, 2013 m. – 1281, 2014 m. – 1342). 

Trumpai apibūdinus sritis, kuriose daugiausia specializuojasi privačios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
taip pat didėjančius privačiame sveikatos priežiūros sektoriuje dirbančių gydytojų 
skaičius, šiame tyrime į jas orientuojamasi, aiškinantis dviejų toliau nagrinėjamų 
korupcijos apraiškų paplitimą.   

II. NAGRINĖJAMŲ KORUPCIJOS APRAIŠKŲ PAPLITIMO  
KONKRETINIMAS:

II.1 Sveikatos pažymų ir kitų medicininių dokumentų klastojimas 
pacientų prašymu

Siekiant įgyti ir turėti tam tikras specialiąsias teises (pavyzdžiui, teisę vairuoti tran-
sporto priemonę), gauti leidimą laikyti (nešiotis) šaunamąjį ginklą, galėti dirbti ar eiti 

26  Privačios sveikatos priežiūros įstaigos ir jų darbuotojai 2005–2016 m. Higienos instituto Sveikatos 
informacijos centras. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 

27  Ibid.



' +

Kai kurios privačiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje Lietuvoje 
paplitusios korupcijos apraiškos

atitinkamas pareigas, svarbi tinkama asmens sveikatos būklė. Gydytojai, dirbantys ir 
privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, dalyvauja tikrindami asmenų, siekiančių įgyti 
ir turinčių minėtas teises, leidimus ar darbą, sveikatos būklę, kai privaloma, kad ji būtų 
laiku patikrinta ir atitiktų teisės aktuose nustatytus medicininius kriterijus. 

Tačiau ne visada sveikatos būklė tikrinama ar tikrinama, bet nesiremiant teisės 
aktų reikalavimais. Šiame kontekste minėtinas ir su asmens sveikatos būklės tikrinimu 
susijęs medicininių dokumentų klastojimas, pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimo, 
kuris gali būti panaudotas jos gavėjui siekiant ir %nansinės naudos. Kaip dokumentas 
jis %ksuoja, jog asmuo tam tikru laikotarpiu dėl ligos buvo nedarbingas, todėl šis 
dokumentas gali būti juridinių faktų įrodymu arba teisių ir (ar) pareigų atsiradimo, 
pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, arba kitų teisinę reikšmę turinčių aplinkybių 
įrodymas. Suklastotas nedarbingumo pažymėjimas gali būti panaudotas nedarbin-
gumo pašalpai gauti28.

Vienas iš nurodytų sveikatos būklės netinkamo tikrinimo pavyzdžių, taip pat 
iliustruojantis privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudojamą korup-
cinį mechanizmą – įvairių sveikatos pažymų klastojimas, už kurį kyla ir Lietuvos 
Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta atsakomybė. Apie tokio mechaniz-
mo buvimą nurodoma ne viename šaltinyje. Pirmiausia – 2014 m. monogra%joje 
„Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose 
srityse“. Šis tyrimas šiuo aspektu percituojamas ir politiniuose dokumentuose. An-
tai Nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje, kurioje asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų srityje patvirtinamas įvairių sveikatos pažymų klasto-
jimas paciento prašymu29. Remiantis anksčiau nurodytu tyrimu, Šakinėje korupcijos 
programoje30 įvairių sveikatos pažymų klastojimas paciento prašymu taip pat yra 
vienas iš teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas privačiose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose nustatomų rizikos veiksnių. 

Monogra%jos „Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir pa-
plitimas tam tikrose srityse“ rezultatais nagrinėjamu aspektu remiamasi ir kituose 

28  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-306-
895/2016. Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=00da-
913f-7b4e-41b0-b279-5da487ea4409> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

29  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 
2015–2025 metų programos patvirtinimo“. 2015 m. kovo 10 d. Nr. XII-1537 // TAR, 2015-03-16, 
Nr. 3856.

30  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos 
priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programos patvirtinimo“ // TAR, 2015-12-15, Nr. 19774 (su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
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šaltiniuose – 2016 m. Antikorupcijos vadove verslui31. 
Jau vien tai, kad įvairių sveikatos pažymų klastojimas paciento prašymu kaip 

korupcijos apraiška šiuose dokumentuose nurodoma (cituojama) ne paskutinė tarp 
kitų juose išvardytų korupcijos apraiškų, patvirtina jos aktualumą ir paplitimą (ma-
nytina, kad šių apraiškų išvardijimo eiliškumas reiškia ir jų paplitimą: kuo aukščiau 
ji tokiame sąraše, tuo aktualesnė, labiau paplitusi). 

Į šią poziciją ypatingai žvelgti skatina duomenys, gauti iš ikiteisminių tyrimų, 
o pastaruosius lydi ir teismuose nagrinėtų bylų rezultatai. Šiame kontekste iš kitų 
sričių ypač išsiskiria neįgalumo nustatymo sritis. 

Su šia sritimi susijusiuose ikiteisminiuose tyrimuose nustatyta faktų ne tik apie 
viešojo sektoriaus įstaigų, bet ir apie privačiame sektoriuje dirbančių gydytojų daly-
vavimą juose. Aukštą nagrinėjamų apraiškų paplitimą rodo tai, kad gydytojams (greta 
kitų ne gydymo įstaigų darbuotojų) inkriminuotos galimos sisteminio korupcinio 
pobūdžio nusikalstamos veikos nustatant neįgalumą. Anot Specialiųjų tyrimų tarny-
bos atstovų, šios srities korupcijos apraiškos tebėra sisteminės: šios tarnybos parei-
gūnai aptinka korupcijos apraiškų nustatant neįgalumą ir darbingumą daugiau nei 
15 metų, o tai liudija ir neatidėliotiną būtinybę imtis realių kompleksinių priemonių 
joms pašalinti bei iš esmės peržiūrėti neįgalumo ir darbingumo nustatymo sistemą32.  

Antai ir 2017 m. vasarą pranešta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria keliasde-
šimt korupcinių nusikaltimų epizodų Klaipėdoje bei Šiauliuose, kai neįgalumas ar 
darbingumas žmonėms buvo nustatomas davus kyšį. Remiantis tuomete informacija, 

31  Antikorupcijos vadovas verslui, Vilnius, 2016. Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/documents/
korupcijos_prevencija_2016/Antikorupcijos_vadovas_verslui_2016_12_06_viesinimui.pdf> (peržiūrėta 
2017 m. lapkričio 23 d.).  

32  Siekiant didesnio procesų skaidrumo ir efektyvesnės priimamų sprendimų kontrolės neįgalumo ir dar-
bingumo lygio nustatymo srityje siūloma dėl kitų nei gydymo įstaigų. Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos naujienos. Nustatant neįgalumą ir darbingumą – neužtikrinamas procesų skaidrumas 
2017-07-24. Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2623> (peržiūrėta 2017 m. 
lapkričio 23 d.). Galima paminėti, kad nuo 2018 m. kovo 1 d. įsigalios naujovė – sudėtingesnė asmens 
neįgalumo ar darbingumo lygio vertinimo kontrolė, pagal kurią, pvz., du vertintojai, objektyviai įv-
ertinę visus turimus duomenis apie asmenį (informaciją iš medicininių dokumentų, asmens apžiūros, 
pokalbio), užpildys vertinimo aktą ir pateiks sprendimo projektą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos teritorinio skyriaus vedėjui, o šis užbaigs vertinimo procedūrą ir priims sprendimą dėl asmens 
neįgalumo ar darbingumo lygio. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktorius 2017 m. gruodžio 7 d. Nr. V-110 įsakymu „Dėl Neįgalumo lygio, 
darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose 
skyriuose vadovo patvirtinimo“ patvirtintą „Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių 
ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose skyriuose vadovą“ // TAR, 2017-12-07, 
Nr. 19734. 
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įtarimai pateikti ne tik daugiausia viešųjų įstaigų tarnautojams33, keliems pacientams, 
bet ir privačios gydymo įstaigos gydytojui34. 

Įtarta, kad Šiauliuose galimai veikė korupcinių ryšių sistema, kai pacientai, sie-
kiantys, kad jiems būtų nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis arba nustatytas 
didesnis nei priklauso neįgalumo ar nedarbingumo lygis, kreipdavosi į vienos 
privačios Šiaulių klinikos gydytoją, kuris už kyšius (jų dydis siekė 400–600 eurų) 
paruošdavo reikalingus medicininius dokumentus. Esant būtinybei, gydytojas, 
pasinaudodamas savo pažintimis ir įtaka, pacientus nusiųsdavo pas jam palankius 
specializuotus gydytojus, kurie medicininiuose dokumentuose įrašydavo tikrovės 
neatitinkančias, bet reikiamas (trūkstamas) ligų diagnozes, kad, vėliau susitarus, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Šiaulių skyriuje šiems asmenims be 
kliūčių būtų nustatomas norimas neįgalumo ar darbingumo lygis. Iš viso tirta ke-
liasdešimt minėtų korupcinių nusikalstamų veikų epizodų; manyta, kad įtariamųjų 
ir nusikalstamų veikų epizodų skaičius šiuose ikiteisminiuose tyrimuose gali didėti35. 

Kitas 2017 m. vasarą %ksuotas asmens sveikatos tikrinimo duomenų klastojimo 
privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atvejis – nors neįvardytas kaip sistemi-
nio pobūdžio – asmens privalomo sveikatos tikrinimo kortelėje įrašyti žinomai me-
lagingi duomenys, sudarę pagrindą asmeniui išduoti leidimą laikyti (nešioti) ginklus. 
Antai 2017 m. birželio 29 d. Kauno apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs 
nuteistosios gydytojos skundą, jį atmetė ir paliko galioti žemesnės instancijos teis-
mo nuosprendį, kuriuo ji pripažinta kalta dėl piktnaudžiavimo pagal Baudžiamojo 
kodekso 228 straipsnio 1 dalį. Gydytoja buvo nuteista už tai, kad, būdama valstybės 
tarnautojui prilygintu asmeniu – Kaune privačiai veikiančios ir sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančios bendrovės direktore ir gydytoja, piktnaudžiaudama tarnybine 
padėtimi36, tyčia nepatikrino, ar asmuo gydėsi pas gydytojus psichiatrus (psichiatrus 

33  Devyniems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Klaipėdos ir Šiaulių teritorinių padalinių 
tarnautojams. 

34  Jakučionis S. Po įtarimų korupcija ministerija peržiūrės neįgalumo nustatymo tvarką, 2017-06-27. 
Prieiga per internetą: <http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/po-itarimu-korupcija-minis-
terija-perziures-neigalumo-nustatymo-tvarka-817852> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

35  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos. Sisteminės korupcijos apraiškos nustatant 
neįgalumą ir darbingumą Klaipėdoje bei Šiauliuose, 2017 06 26. Prieiga per internetą: <http://www.
stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2603> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 

36  „Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įga-
liojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, 
juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.“ 
„Teismų praktikoje piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip tyčinis įstatymais ir kitais 
teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos 
interesams, jos veiklos principams, esmei bei turiniui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-
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narkologus) anonimiškai arba privačiai. Ji asmens privalomo sveikatos tikrinimo 
kortelėje įrašė žinomai melagingus duomenis, kad Gydytojų konsultacinės komi-
sijos sprendimu asmeniui galima laikyti ir naudoti šaunamąjį ginklą. Atsižvelgiant 
į šį gydytojos išrašą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atitinkamo 
skyriaus sprendimu asmeniui buvo išduotas leidimas laikyti (nešioti) ginklus37.

Žemesnės instancijos teismo nuosprendyje buvo teigiama, kad gydytoja, per-
duodama suklastotą tikrą dokumentą – asmens privalomo sveikatos tikrinimo 
kortelę – pateikti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atitinkamo 
skyriaus pareigūnams, šį tikrą suklastotą dokumentą realizavo ir taip ji padarė didelę 
neturtinę žalą valstybei bei diskreditavo gydytojo ir uždarosios akcinės bendrovės, 
kurioje dirbo, autoritetą, sukėlė visuomenei pavojų, nes Kauno apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato atitinkamo skyriaus sprendimu asmeniui buvo išduotas 
leidimas laikyti (nešioti) ginklus. 

2017 m. birželio 29 d. priimtoje Kauno apygardos teismo nutartyje baudžiamojoje 
byloje Nr. 1A-318-634/201738 dėl įvardyta veika padarytos didelės žalos požymio pri-
pažinta, kad „didelė žala valstybei gali būti padaroma ir veiksmais, kurie trunka labai 
trumpai, kuriais nepažeidžiamos %zinių asmenų teisės ir laisvės, kurie nėra plačiai 
nušviečiami žiniasklaidos priemonėse (nesukelia rezonanso visuomenėje), tačiau 
kurie lemia valdžios įstaigoms priskirtų funkcijų neatlikimą, kenkiantį valstybės 
valdymo tvarkai, grubiai pažeidžia viešuosius interesus ir pan. Nuteistosios veikla yra 
susijusi su viešojo intereso užtikrinimu ir šios veiklos netinkamas vykdymas reiškia 
viešojo intereso pažeidimą. Gydytoja, asmens privalomo sveikatos tikrinimo korte-
lėje įrašydama žinomai melagingus duomenis apie tai, kad Gydytojų konsultacinės 
komisijos sprendimu asmeniui galima laikyti ir naudoti šaunamąjį ginklą, sukėlė 
grėsmę visuomenės saugumui, tokia žala vertintina kaip didelė žala“39.

100/2014). Kita alternatyvi piktnaudžiavimą apibūdinanti veika – tarnybos įgaliojimų viršijimas gali 
pasireikšti labai įvairiais neteisėtais veiksmais, taip pat ir tuo, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas 
asmuo padaro tokius veiksmus, kurių atlikti jis apskritai neturi įgaliojimų. Šiuo atveju, sprendžiant, ar 
kaltininkas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, ar viršijo tarnybos įgaliojimus, turi būti įvertinti valstybės 
tarnautojo (jam prilyginto asmens) veiksmai jo teisių ir pareigų, kylančių iš jo tarnybinę (darbinę) 
veiklą reguliuojančių teisės aktų, kontekste.“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 16 d. 
nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-2-895/2017. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/rs/leg
alact/564e9020409a11e7b66ae890e1368363/format/ISO_PDF/> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

37  Naujienos. Nuteista privačios klinikos vadovė, 2017 07 03. Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/
naujienos/?cat=1&nid=2611> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

38  Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-318-634/2017. 
Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=2863744b-7340-
475d-a51a-45adce766b43> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

39  Kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos 
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Kai kurios privačiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje Lietuvoje 
paplitusios korupcijos apraiškos

Teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas 
gydytoją kalta pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį, padarė pagrįstą 
išvadą, jog ji tyčiniais ir neteisėtais savo veiksmais, ignoruodama Lietuvos Respu-
blikos įstatymus bei poįstatyminius aktus, sukėlė pavojų visuomenei, sumenkino 
valstybės prestižą, jos elgesys nesuderinamas su Lietuvos gydytojo profesinės eti-
kos kodekso nuostatomis, ji diskreditavo visos klinikos ir gydytojo vardą, pakenkė 
gydytojo profesijos prestižui, susilpnino visuomenės pasitikėjimą gydytojo profesija 
ir tokiais veiksmais padarė didelę žalą valstybės ir juridinio asmens – uždarosios 
akcinės bendrovės – autoritetui.

Nagrinėjamame kontekste svarbu, kad ši gydytoja kaltinta ne tik dėl sveikatos 
tikrinimo kortelės, bet ir dėl nedarbingumo pažymėjimo klastojimo, jai inkriminuota 
ir Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalis40 (ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka 
pripažinta neskundžiama (suėjus senaties terminui, byla dėl šios dalies nutraukta)). 

Kitu teismo sprendimu – 2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
nutartimi – buvo patvirtinta, kad gydytoja pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 
1 dalį41 buvo nuteista už tai, kad ji savo klinikoje suklastojo tikrą dokumentą – asmens 
nedarbingumo pažymėjimą; jame ji atgalinėmis datomis įrašė žinomai melagingus 
duomenis, kad asmeniui jos klinikoje buvo nustatyta tam tikra diagnozė ir nedarbin-
gumo laikotarpis; ji šį pažymėjimą pasirašė ir patvirtino savo kaip gydytojos spaudu 
bei savo klinikos antspaudu, ir tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – asmens 
sveikatos istoriją; joje atgalinėmis datomis įrašė žinomai melagingus duomenis dėl 
jaustų simptomų, paskyrė vaistus ir nustatė nedarbingumą, kurio pasibaigusį laiką 
vėliau pasirašė bei patvirtino savo kaip gydytojos spaudu. Po to ji  savo klinikoje 

aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais pažeidžiami ginami interesai, veiksmų, kuriais buvo 
piktnaudžiaujama, pobūdį (ar padaryti formaliai teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai), nukentėjusiųjų 
skaičių, kaip jie vertina pareigūno padarytą veiką, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų 
pareigų svarbą ir padarytos veikos įtaką valstybės tarnautojo bei valstybės institucijų autoritetui ir kt. 
Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu dėl to pažeidžiamos Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtintos teisės ir laisvės, sumenkinamas valstybės institucijų autoritetas, sutrikdomas 
darbas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-
7-2-895/2017). 

40  Remiantis ja, „valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai 
pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs 
mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, 
padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu“.

41  Šio straipsnio, pavadinto „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“ ir įtvir-
tinto XLIII skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų 
ar matavimo priemonių klastojimu“, 1 dalis skelbia: „Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo 
tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, 
panaudojo ar realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“
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žinomai suklastotą asmens nedarbingumo pažymėjimą neteisėtai realizavo perduo-
dama asmeniui, kad šis jį perduotų dar kitam asmeniui, o žinomai suklastotą asmens 
sveikatos istoriją neteisėtai laikė savo klinikoje nuo suklastojimo momento iki tol, 
kol ji buvo paimta ikiteisminio tyrimo pareigūnų. 

Šioje byloje taip pat reikšminga, kad gydytoja kaltinta ir pagal Baudžiamojo 
kodekso 225 straipsnio 4  dalį (ir ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka taip pat 
pripažinta neskundžiama (suėjus senaties terminui, byla dėl šios dalies nutraukta)). 

Kitas pastaraisiais metais dėl privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos %ksuo-
tas kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo atvejis patvirtintas Panevėžio apygardos 
teisme. Ne tik buvęs Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas 
akušerijos ginekologijos reikalams, bet ir jo sūnus, vienos šeimos klinikos direkto-
rius, pripažinti kalti dėl kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo. Teismas pastarąjį 
atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą42.

Remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad už 
praeityje priimtus palankius sprendimus viešųjų pirkimų konkursuose ir už gerų 
santykių palaikymą ateityje iš vieno tiekėjo nurodytas direktoriaus pavaduotojas 
reikalavęs atlygio – parūpinti už daugiau kaip 2 tūkst. eurų detalių jo naudojamo 
automobilio, priklausančio sutuoktinės individualiai įmonei, remontui. Siekiant 
nuslėpti nusikalstamą veiką, buvo klastojami dokumentai. Direktoriaus pavaduotojas 
į nusikalstamas veikas įtraukė ir savo sūnų bei kitus asmenis.

Apibendrinus išdėstytus duomenis apie sveikatos pažymų ir kitų medicininių 
dokumentų klastojimo atvejus kaip korupcijos apraiškas privačiame sektoriuje, gali-
ma daryti išvadą, kad ypač dėl kyšininkavimo faktų privataus sektoriaus korupcijos 
apraiškos panašios į viešojo sektoriaus43. 

42  Naujienos. Nuteistas buvęs Panevėžio apskrities ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas. Prieiga 
per internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2406> (2017 m. lapkričio 23 d.). Panevėžio 
apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1- 48 -366/2016. Prieiga 
per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=0f714d5a-98d6-4df5-82bb-
198d83efc203> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 

43  Pavyzdžiui, Naujienos. Šilutės ligoninės gydytojas įtariamas kyšininkavimu, 2016 04 15. Prieiga per 
internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2288> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 
Naujienos. Teismo nuosprendis buvusiai Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojai, 2017 02 10. 
Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2511> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 
23 d.); Naujienos. Panevėžio ligoninės vadovai klimpsta baudžiamosiose bylose ir teismuose, 2017 01 02. 
Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2492> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 
23 d.); Naujienos. Dėl kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo nuteista gydytoja psichiatrė, 2015 12 15. 
Prieiga per internetą: <http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2216> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 
23 d.); Kauno apygardos teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-33-327/2015. Prieiga per 
internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=ca18e34a-0adb-4925-9a28-
65688a47b969> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 
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Nustatyti duomenys rodo, kad išdėstyti atvejai yra daugiau nei epizodiniai, jie 
linkę į sisteminį pobūdį dėl šių veikų tęstinumo (buvo pažymėta, kad jos %ksuojamos 
daugiau nei 15 metų) ir plačios aprėpties, kai į šias nusikalstamas veikas įtraukiama 
ne viena institucija, taip pat kiti žmonės). Tačiau abejotina, ar išdėstyti duomenys 
leidžia tvirtai teigti apie sisteminės korupcijos buvimą. Pastaroji atskleidžia tokią 
situaciją, kai „sąžininga, principinga veikla yra išimtis, korupciniai pažeidimai tampa 
asmens, visuomenės ar visos įstaigos veikimo norma“ 44; kai tam tikros problemos 
sprendimas korupciniais sandoriais yra visos organizacijos būdingas bruožas, o į 
korupcinio sprendimo priėmimą įtraukiamos kelios organizacijos grandys (pvz., kelių 
departamentų, skyrių darbuotojai)45. Juo labiau pozityviai kaip teigiamą poslinkį, 
turintį įtakos, kad šios srities korupcijos apraiškos nebebūtų vadinamos sisteminėmis 
(o tik linkusiomis į tokias), šiame kontekste reikėtų vertinti nuo 2017 m. gegužės 
1 d. veikiančią naujovę – asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduodamų medicinos 
dokumentų pagrįstumo ir teisingumo vertinimo ir tikslinimo procedūrų reguliavi-
mą, kai kyla įtarimų, kad medicinos dokumentai neteisingi, gali būti suklastoti. Šiuo 
reguliavimu taip pat nustatytos sąlygos ir tvarka, kuriomis, esant šiems įtarimams, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos46. 

II.2. Prastos kokybės paslaugos

Orientuojantis į pacientą, užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą – vienas iš tokią 
priežiūrą užtikrinančių įstaigų, taip pat ir privačių įstaigų, uždavinių. Korupcija ir 

44  Palidauskaitė J. Korupcijos ir atsakomybės problema viešojo administravimo sistemoje // Viešoji poli-
tika ir administravimas, 2015, Nr. 13, p. 28 arba prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/
iblock/9f6/3_j.palidauskaite.pdf> (peržiūrėta 2018 m. sausio 20 d.). 

45  Gavelis V. Korupcijos klasifikacija ekonominių santykių kontekste // Ekonomika ir vadyba: aktualijos 
ir perspektyvos, 2010, Nr. 1(17), p. 54 arba prieiga per internetą: <http://etalpykla.lituanistikadb.lt/
fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367171168788/DS.002.0.01.ARTIC> (peržiūrėta 2018 m. sausio 
20 d.).

46  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direk-
toriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų siuntimų 
ir kitų medicinos dokumentų, pateiktų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, išsamumo, pagrįstumo ir teisingumo įvertinimo ir kreipimosi į Valstybinę 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ patvirtintą „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų siuntimų ir kitų medicinos dokumentų, 
pateiktų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
išsamumo, pagrįstumo ir teisingumo įvertinimo ir kreipimosi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiū-
ros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašą“ // TAR, 2017-04-19, Nr. 6578. 
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jos apraiškos nesudaro prielaidų teikti vienodai prieinamas ir kokybiškas paslaugas. 
Antai iš esmės pripažįstama, kad bet kokia korupcijos rūšis (pasireiškianti ir teikiant 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir kitose su sveikatos apsauga susijusiose sri-
tyse) tiesiogiai paveiks priežiūros paslaugų teikėjų siūlomą priežiūros kokybę ir lygį47. 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tokį teiginį, kad asmenys paslaugas privačiame 
sektoriuje renkasi tikėdamiesi geresnės paslaugų kokybės. Antai atlikti konkrečios 
paslaugų srities tyrimai rodo, kad privačių odontologinio sektoriaus paslaugų pa-
cientai į šio sektoriaus įstaigas kreipėsi, tikėdamiesi geresnės paslaugų kokybės – ko-
kybiškesnio, nors brangesnio, taikant naujas technologijas gydymo. Buvo nustatyta ir 
tai, kad didžioji dalis šių privačių odontologijos įstaigų pacientų visgi buvo patenkinti 
gaunamomis paslaugomis, nors mažiausiai patenkinti odontologine priežiūra buvo 
tie, kurie lankėsi ir šios srities privačiose, ir valstybinėse įstaigose48. 

Paradoksalu, kai iš privačių sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tiki-
masi kokybiškų paslaugų, o patvirtinami faktai ir apie jose teiktas prastos kokybės 
paslaugas. 

Antai monogra%joje „Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata 
ir paplitimas tam tikrose srityse“, remiantis tyrimu dėl korupcijos sveikatos prie-
žiūros sektoriuje, atliktu Europos Komisijos iniciatyva, žemos kokybės paslaugos 
nurodomos kaip korupcijos forma, būdinga privačiam sektoriui, t. y. tai viena iš 
formų, kuri liudija, kad korupcinės veikos privačiose sveikatos priežiūros įstaigose 
skiriasi savo pobūdžiu nuo valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų49. Nacionalinėje 
kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje, Šakinėje korupcijos programoje50 
iš anksčiau nurodytos monogra%jos ši apraiška percituojama kaip viena iš rizikų, 

47  Petkov M., Cohen D. Diagnosing Corruption in Healthcare. Research conducted by Transparency 
International’s Pharmaceuticals & Healthcare Programme (PHP), 2016. Prieiga per internetą: <http://
ti-health.org/wp-content/uploads/2016/10/Diagnosing-Corruption-in-Health.pdf> (peržiūrėta 2017 m. 
lapkričio 23 d.).

48  Tyrimo tikslas buvo palyginti valstybinių ir privačių odontologinės priežiūros įstaigų pacientų, be 
kita ko, pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis. Pūrienė A., Petrauskienė J., Balčiūnienė I., Janulytė V., 
Kutkauskienė J., Musteikytė M. Privati ar valstybinė odontologinė gydymo įstaiga? Lietuvos pacientų 
nuomonė ir patirtis // Medicina (Kaunas), 2008, Nr. 44(10) arba prieiga per internetą: <https://publi-
cations.lsmuni.lt/object/elaba:5234409/5234409.pdf> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

49  European Healthcare Fraud & Corruption Network. Study on Corruption in the Healthcare Sector. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131219_study_on_corruption_in_the_healthcare_sec-
tor_en.pdf> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 

50  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos 
priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programos patvirtinimo“ // TAR, 2015-12-15, Nr. 19774 (su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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nustatomų privačiose įstaigose teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t. y. 
pacientui susimokėjus už tam tikras paslaugas, jam specialiai suteikiamos prastesnės 
kokybės, žemesnio lygio paslaugos siekiant taupyti privačios įmonės išteklius.  

Ši apraiška kaip viena iš identi%kuotų korupcijos speci%nių rūšių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo srityje, nors konkrečiai netaikant privačioms įstaigoms, 
nagrinėjama ir 2016 m. Transparency International atliktame tyrime „Diagnozuojant 
korupciją sveikatos priežiūros srityje“, kuriame teigiama, kad pacientai negauna tokio 
lygio ar kokybės paslaugų, kurias turėtų gauti51. 

Konkretinant prastos kokybės paslaugų sampratą, dera pažymėti, kad vaizdą apie 
nagrinėjamos srities paslaugų kokybės reikalavimus, jų apibrėžimą galima susidaryti 
iš ne vieno specialaus strateginio dokumento, jų įgyvendinimo aktų52, pavyzdžiui, 
Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo koncepcijos53, Sveikatos priežiūros kokybės 
užtikrinimo 2005–2010 m. programos54, skirtos įgyvendinti nurodytą Koncepciją, 
Minimalių paslaugų kokybės reikalavimų aprašo55 ir reguliavimo įstatymu – Lietuvos 
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo56.   

Pastarojo įstatymo 3  straipsnio 1  dalyje įtvirtintą paciento teisę į kokybiškas 
sveikatos priežiūros paslaugas paaiškina šio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta 
kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų sąvoka. Ji apibrėžia, kad kokybiškos sveikatos 
priežiūros paslaugos yra prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų 
prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam 
pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros 

51  Petkov M., Cohen D. Diagnosing Corruption in Healthcare. Research conducted by Transparency 
International’s Pharmaceuticals & Healthcare Programme (PHP), 2016. Prieiga per internetą: <http://
ti-health.org/wp-content/uploads/2016/10/Diagnosing-Corruption-in-Health.pdf> (peržiūrėta 2017 m. 
lapkričio 23 d.).

52  Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės 
priežiūra, sąrašas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos. Prieiga per internetą: <http://www.vaspvt.gov.lt/node/338> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 
23 d.). 

53  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros kokybės užtikrini-
mo koncepcijos patvirtinimo“. 2002 m. spalio 10 d. Nr. 495 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 101-4523.

54  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros kokybės užtikri-
nimo 2005–2010 m. programos patvirtinimo“. 2004 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-642 // Valstybės žinios, 
2004, Nr. 144-5268.

55  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“. 2008 m. balandžio 29 d. Nr. V-338 // Valstybės 
žinios, 2008, Nr. 53-1992. 

56  Valstybės žinios, 1996, Nr. 102-2317 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
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specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos 
ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir 
paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.

Tad numatyti 11 sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sąlygų ir kriterijų: a) 
prieinamumo ir savalaikiškumo (tinkamu laiku) sąlygos, b) saugumo kriterijus, c) 
veiksmingumo kriterijus, d) šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygio ir geros 
patirties kriterijus, e) paslaugos teikėjo galimybių kriterijus, f) tinkamos vietos są-
lyga, g) tinkamų sveikatos priežiūros specialistų kriterijus, h) sveikatos priežiūros 
specialistų komandos kriterijus, i) tinkamo paciento kriterijus, j) paciento poreikių 
bei lūkesčių patenkinimo ar jų viršijimo kriterijus57. 

Apibendrintai tariant, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės samprata yra sudė-
tinė, susidedanti iš objektyvių ir subjektyvių aspektų, kurie apima paslaugų kokybę 
atskleidžiančias dimensijas – struktūros, proceso ir rezultato. Struktūros dimensiją 
sudaro patalpos, žmonės, technologinė įranga, įrankiai. Ši dimensija apibūdina, ar 
įstaiga turi reikiamo išsimokslinimo sveikatos priežiūros specialistų, tinkamų patalpų 
ir gerą komunikacijos tarp specialistų mechanizmą. Proceso dimensija yra organi-
zacinę įstaigos veiklą – asmens sveikatos priežiūros teikimą – apibūdinantis matas. 
Paslaugos teikimui kaip procesui svarbu ne tik tinkami specialistai ir kiti ištekliai, bet 
ir tai, kad reikiamos procedūros būtų atliekamos tinkamai (diagnostika, gydymas, 
operacijos ir kt.). Trečioji dimensija atspindi galutinius sveikatos priežiūros rezultatus 
(t. y. klinikinė būklė, funkcinė būklė, pasitenkinimas, sąnaudų efektyvumas, kultūra)58.

Priešinga šių paslaugų kokybės sąvokai – nekokybiškos paslaugos, t. y. neatitinkan-
čios vieno, kelių ar visų šių rodiklių. Nekokybiškų paslaugų teikimą daugeliu atvejų 
liudija ekspertinės įžvalgos, išdėstytos šio straipsnio autorei. Iliustruoti nagrinėjamos 
srities korupcijos apraiškų paplitimą remiantis teismų sprendimais yra sudėtingiau 
nei šio straipsnio pirmojoje dalyje tirtos apraiškos atveju ir tai susiję su pateiktųjų 
paslaugų kokybės rodiklių įvairove, kuri buvo išdėstyta anksčiau. Apklaustos ekspertės 
– Lietuvos Respublikos valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-
bos prie Sveikatos apsaugos ministerijos59 atstovės – nuomone, pastaraisiais metais 

57  Sriubas M. Paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas turinio ypatumai Lietuvoje // 
Teisės problemos, 2013, Nr. 1(79), p. 65–78 arba prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/
uploads/2016/09/2013-1-Sriubas.pdf> (peržiūrėta 2018 m. sausio 20 d.).

58  Apibūdinant šias dimensijas, remiamasi: Sriubas M. Paciento teisių pažeidimų nagrinėjimas Lietuvoje 
// Teisės problemos, 2010, Nr. 1(67), p. 61 arba prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/
uploads/2016/10/2010-1-sriubas.pdf> (peržiūrėta 2018 m. sausio 20 d.); Jankauskienė D. Sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybė ir jos rodikliai. Metodinė medžiaga. Prieiga per internetą: <http://djank.
home.mruni.eu/?page_id=3> (peržiūrėta 2018 m. sausio 20 d.). 

59  Ši tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos 
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gauta daugiau skundų dėl privačių gydymo įstaigų, taip pat ir jų teikiamų paslaugų 
kokybės60, tačiau būtų sudėtinga identi%kuoti, ar jos visos yra korupcijos apraiškos.  

Kaip teigė apklausta ekspertė61, nustatyta ne viena veika, kuria pasireiškia prastos 
kokybės paslaugų teikimas. Pirma, privačios asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančios medicinos įstaigos, taupydamos savo resursus, bet stengdamosi pasiūlyti 
kuo įvairesnes paslaugas, neretai jas teikti paveda tiems jose dirbantiems gydytojams, 
kuriuos jos turi, t. y. ir ne pagal jų turimą specializaciją. Be to, antra, taupumo su-
metimais, nors pacientų atžvilgiu tai nėra saugu, kelios privačios įstaigos naudojasi 

priežiūros paslaugų kokybę, reikalavimų bei vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metu nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Žr. Pacientų skundų nagrinėjimas. 
Prieiga per internetą: <http://www.vaspvt.gov.lt/node/416> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

60  Nors netaikoma konkrečiai privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms, viena iš Lietuvos gyven-
tojų 2014 m. nurodytų priežasčių, kodėl kyla nepasitikėjimas gydytojais, yra blogas gydymas, 
gydytojų kompetencijos stoka, nekokybiškos paslaugos (14 %) (kitos gyventojų dažniausiai 
išvardytos priežastys yra: gydytojų nesąžiningumas, korumpuotumas, visoje sistemoje kles-
tinti korupcija (27 %); gydytojų abejingumas, nepakankamas dėmesys pacientams (19 %)). 
Straipsnio autorei pateikti „Baltijos tyrimų“ 2014 m. rugsėjo 10–17 d. atliktos reprezentatyvios 
Lietuvos gyventojų apklausos duomenys „Lietuvos gyventojų apklausa apie sveikatos apsaugą 
(sveikatos apsaugos sistemos ir gydymo įstaigų veiklos vertinimas)“. (Beje, noras gauti geresnę, koky-
biškesnę paslaugą yra pagrindinė priežastis, dėl kurios gyventojai neoficialiai duoda pinigų ar dovanų 
medicinos personalui. Tai nurodė beveik pusė (46 %) Lietuvos gyventojų). Pagal šios apklausos rezultatus, 
nors keturi iš dešimties (43 %) 15–74 metų gyventojų teigė, kad sveikatos paslaugų kokybė atitinka jų 
lūkesčius, penktadalis (20 %) nurodė, kad sveikatos paslaugų kokybė neatitinka jų lūkesčių. „Baltijos 
tyrimų“ 2015 m. birželio 17–27 d. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, 
nustatytas kiek padidėjęs gyventojų nepasitikėjimo dėl gydytojų kompetencijos stokos, nekokybiškų 
paslaugų, blogo gydymo procentas (16 %) (Lietuvos gyventojų apklausa apie sveikatos apsaugą (sveikatos 
apsaugos sistemos vertinimas). Lietuvos gyventojų apklausos ataskaita, 2015 m. birželis–liepa. Autorei 
pateikta). Nors beveik pusė (45 %) 15–74 metų gyventojų teigė, kad sveikatos paslaugų kokybė atitinka jų 
lūkesčius, 17 % nurodė, kad sveikatos paslaugų kokybė neatitinka jų lūkesčių. Be to, iš „Spinter tyrimų“ 
2016 m. birželio 21–29 d. atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatų matoma, kad 
antroji priežastis (pirmoji – kyšiai), kodėl nepasitikima Lietuvos sveikatos apsaugos sistema – tai, kad 
gydoma atmestinai, blogai (16 proc.) (Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas dėl sveikatos apsaugos, 
2016 m. birželio mėn. Autorei pateikta). Beje, šios apklausos duomenimis, dažniausiai (58 proc.) neo-
ficialiai su medicinos darbuotojais atsiskaitoma norint gauti geresnę, kokybiškesnę paslaugą.

61  Ši tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę, reikalavimų bei vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metų nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Ši tarnyba atlieka asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės įvertinimą ir nustato paciento teisių pažeidimo ar nepažeidimo 
faktą; ji nagrinėja pacientų skundus, nesusijusius su žalos atlyginimu. Žr. Pacientų skundų nagrinėjimas 
Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
Prieiga per internetą: <http://www.vaspvt.gov.lt/node/416> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 
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viena operacine. Trečia, dar vienas iš būdų, kaip taupomi privačios įstaigos ištekliai 
– vienkartinių instrumentų perplovimas ir tolesnis naudojimas.  

Šiame kontekste turima omenyje ypač kosmetinės chirurgijos (vadinamųjų esteti-
nių grožio paslaugų) sritis. Apibūdinant plačiau, Valstybinei akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavi-
mo tarnyba) patikrinus keturių privačių įstaigų teikiamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams, nustatyti minėti pažeidimai. Antai dvi 
iš šių tirtų įstaigų neturėjo reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus. Trys 
įstaigos, teikdamos dienos chirurgijos paslaugas, neteisėtai teikė nurodytas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas: antrines ambulatorines akušerijos ir ginekologijos 
paslaugas, radiologijos paslaugas, gydytojų urologo ir chirurgo kompetencijai 
priskirtas dienos chirurgijos paslaugas bei ginekologijos antrinio lygio paslaugas, 
laboratorinės diagnostikos paslaugas. Kai kurios iš šių įstaigų dienos chirurgijos 
paslaugas teikė viršydamos specialisto profesinę kompetenciją: pavyzdžiui, vienoje 
įstaigoje dirbanti „kosmetologė“ teikė injekcinės mezoterapijos paslaugas įvairiais 
mezoterapiniais mišiniais, viršydama savo profesinę kompetenciją. Tikrinimų metu 
taip pat nustatyta, kad trombocitais praturtintos plazmos paruošimui naudotos ne tik 
tam neskirtos medicinos priemonės, tačiau ir jų galiojimo terminas buvo pasibaigęs, 
o tai kelia dar didesnį pavojų pacientų saugai ir sveikatai62.

Daugelyje dienos chirurgijos paslaugas teikiančių įstaigų buvo rasti pavieniai 
vienkartiniai medicinos prietaisai, naudojami operuojant. Dėl kitų iš jų Valstybinei 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai kilo įtarimų, kad įstaigos patikrini-
mams pasiruošė ir daugumą vienkartinių medicinos prietaisų paslėpė, kad nebūtų 
galima patikrinti visų jų tinkamumo naudoti terminų ir kt.63

Taigi pacientams teikiamos prastesnės kokybės paslaugos, siekiant taupyti priva-
čios įmonės resursus. Greta šių veikų atsiduria kita apraiška – valstybiniam sektoriui 
priklausančių prietaisų ir instrumentų naudojimas privačiai aptarnaujant pacientus. 
Ji identi%kuota remiantis teismo sprendimu, atspindinčiu nevienkartines veikas, 
susijusias ir su kyšininkavimu.

Gydytojas buvo nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės tarnautojui prilygintas 
asmuo, dirbdamas vaikų chirurgu, echoskopuotoju ir teikdamas viešąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas, 2014 m. viešosios įstaigos patalpose savo darbo kabinete iš pa-

62  Grožio paslaugos teikiamos netinkamomis medicinos priemonėmis, 2017-09-15. Valstybinė akredi-
tavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Prieiga per internetą: 
<http://www.vaspvt.gov.lt/node/1002> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

63  Konsoliduotų planinių patikrinimų, atliktų 2015 metais, ataskaita. Valstybinė akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2016. Prieiga per internetą: <http://www.
vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/1018211317_1.2-11.pdf> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.). 
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cientų savo naudai tiesiogiai priėmė kyšius (pinigų sumą, mažesnę nei 1 MGL vertės)) 
už teisėtą veikimą, vykdant įgaliojimus, t. y. už tai, kad jis, naudodamas echoskopą, 
pacientams atliktų vaistų injekcijas į jų prašytas kūno vietas. Jis buvo nuteistas pagal 
Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 ir 4 dalis, pagal kurias numatyta atsakomybė 
valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar 
netiesiogiai pažadėjusiam ar susitarusiam priimti arba reikalavusiam ar provokavu-
siam duoti, arba priėmusiam kyšį (225 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju – mažesnį 
negu 1 MGL vertės kyšį) už neteisėtą veikimą ar neveikimą (225 straipsnio 4 dalyje 
numatytu atveju – ir už teisėtą veikimą ar neveikimą), vykdant įgaliojimus. 

Iš bylos medžiagos matyti tai, kas aktualu šiame straipsnyje nagrinėjamam 
tyrimo objektui – kad nuteistasis gydytojas jam inkriminuotų nusikalstamų veikų 
laikotarpiu dirbo trijose darbovietėse: privačioje įstaigoje chirurgu, echoskopuo-
toju, viešojoje įstaigoje vaikų chirurgu, echoskopuotoju ir kitoje viešojoje įstaigoje 
chirurgu, echoskopuotoju. Byloje buvo nustatyta, kad pagrindinis jo pragyvenimo 
šaltinis – darbas privačioje įstaigoje, todėl nuteistasis tarp pacientų buvo žinomas 
kaip privačios praktikos gydytojas, o viešosios įstaigos patalpose jis paėmė pinigus 
iš asmenų, kurie buvo jo privačios praktikos pacientai. 

Neatidaus požiūrio, keliančio interesų kon=iktą, palankaus korupcijai mąstymo, 
sudarančio sąlygas plisti korupcijai, buvimą rodo byloje pateikta medžiaga: nuteistasis 
gydytojas, ginčydamas viešųjų paslaugų teikimo faktą, manė, kad viešojoje įstaigoje 
jis turėjo teisę priimti savo privačius klientus tuo metu, kai nėra ligoninės pacientų; 
jo manymu, toks elgesys gali pažeisti tik vidaus tvarką ir gali būti vertintinas kaip 
darbo drausmės pažeidimas, o ne kaip nusikalstama veika.

Byloje taip pat patvirtinti faktai, kad gydytojas, atlikdamas vaistų injekciją, nau-
dojo būtent viešajai įstaigai priklausantį echoskopą, švirkštą ir sterilią medžiagą64.

Apibendrinus šį poskyrį, palyginus su pirmąja nagrinėta korupcijos apraiška, 
galima teigti, kad pirmosios paplitimas plačiai identi%kuotas, turintis polinkį į sis-
teminio pobūdžio korupciją, o štai apibrėžiant antrosios paplitimą reikia turėti ome-
nyje galimą šių apraiškų įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieną iš 11 sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės sąlygų ir kriterijų arba, kitaip tariant, į kiekvieną paslaugų kokybę 
atskleidžiančią dimensiją – struktūros, proceso ir rezultato. Pateikti atvejai rodo, kad 
nagrinėtos srities korupcinės apraiškos daugiausia susijusios su struktūrine ir proceso 
paslaugų kokybės dimensijomis, pvz., neteisėtu valstybės išteklių naudojimu, taip 
pat jos pasireiškia ir pacientų persiuntimu į privačias asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas, kyšio reikalavimu ir ėmimu už gydytojų pareigų vykdymą. Ribota apimtis, 

64  Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-568-202/2016. 
Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=9fac50c4-77b2-4755-
a8f8-7d7920b85a35> (peržiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).
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kuria šios apraiškos identi%kuotos, manytina, neleidžia atskleisti jų visumos, ypač 
žvelgiant į rezultato dimensiją. Dėl to iš apžvelgtų atvejų negalima nustatyti, kiek 
plačiai paplitusios prastos kokybės paslaugos.  

Apibendrinus šį poskyrį, palyginus su pirmąja nagrinėta korupcijos apraiška, 
galima teigti, kad pirmosios paplitimas plačiai identi%kuotas, linkęs į sisteminį, o 
apibrėžiant antrosios paplitimą reikia turėti omenyje ribotą šių apraiškų identi%ka-
vimą, kuris neleidžia nustatyti, kiek plačiai paplitusios prastos kokybės paslaugos.  

IŠVADOS

Nors teigiama, kad korupcijos apraiškos viešajame ir privačiame asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo sektoriuose savo ir pobūdžiu, ir paplitimu galimai skirtin-
gos65, atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad ir privačiame sektoriuje šios apraiškos neretai 
yra susijusios su neo%cialiais mokėjimais. Tai patvirtinta abiejų nagrinėtų apraiškų – 
sveikatos pažymų ir kitų medicininių dokumentų klastojimo pacientų prašymu bei 
prastos kokybės paslaugų – atvejais. 

Palyginus šias tirtas korupcijos apraiškas matoma, kad pirmoji iš jų išsiskiria 
plačiu paplitimu, kurį vaizdžiai iliustruoja ikiteisminio tyrimo duomenys ir teismų 
sprendimai. Antrosios paplitimą daugiau liudija ekspertinės įžvalgos. Pastarosiomis 
pasiremiant, nustatyta tik dalis šių apraiškų, nes jų visumos identi%kavimas sudėtin-
gas dėl šių paslaugų kokybės sąlygų ir kriterijų įvairovės. Prastos kokybės paslaugos 
kaip korupcijos apraiška reikalauja tolimesnio tyrimo ir sisteminimo.  

Galų gale, abiem nagrinėtoms apraiškoms bendra, kad jos negatyviai veikia sveika-
tos rezultatus ir sveikatos apsaugos sistemą, todėl būtinos veiksmingos antikorupcinės 
priemonės. Nagrinėtos įsisenėjusių sisteminių korupcijos apraiškų problemos išspren-
dimas leistų sutelkti didesnį dėmesį į naujas veikas, kurios gali būti identi%kuojamos 
kaip korupcinės ir kurios buvo tirtos kaip prastos kokybės paslaugos.   
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Dr. Lina BELIŪNIENĖ
Law Institute of Lithuania

SOME PREVALENT CORRUPT PRACTICES IN LITHUANIAN 
PRIVATE HEALTHCARE SERVICE DELIVERY SECTOR

Summary
Despite the facts that Lithuania focused on combating corrupt practices in the private health-
care service delivery sector, it also promotes the formation of anti-corruption environment 
in this area, as well as anti-corruption awareness of the Lithuanian population is increasing, 
however, corruption in the private sector of healthcare service delivery still remains one of the 
most pressing problems, negatively a\ecting health outcomes and the whole health system. 

]is article aims to analyse some prevalent corrupt practices in Lithuanian private 
healthcare service delivery sector, such as: 1) forgery of medical certi%cates and other 
medical documents performed by doctors at the request of persons in order to aWrm their 
appropriate status of health (when their status of health is not appropriate) due to their need 
to obtain a permit to hold (carry) a %rearm, to be able to work or to perform certain duties; 
2) improper quality of medical services (compared to the requirements for medical services 
established by the law). 

]e research shows that the %rst aforementioned manifestations of corrupt practices are 
related to bribes, i.e. informal payments perfomed by patients. ]ese manifestations tend 
to be of systemic character. ]eir wide prevalence is discovered according to the pre-trial 
investigation data and judgements of courts. 

]e manifestations of the second aforementioned corrupt practices are identi%ed on 
the basis of interviews with di\erent experts mainly. Data obtained from these interviews 
reveal some intangible mechanisms of corruption related to such dimensions of quality of 
medical services as structural and process, i. e. the illegal use of state resources, as well as the 
transfer of patients from public to private healthcare service delivery sector, the demand for 
bribes and the acceptance of bribes by doctors’ performing their duties. It is impossible to 
identify the prevalence of these corrupt practices due to insuWcient data about implementa-
tion of various criteria established for quality of medical services, especially in the %eld of 
their results dimension. ]e reserch concludes that improper quality of medical services as 
corrupt practices, including their new manifestations,  requires further investigation and 
systematization. ]is may help to e\ectively %ght against these corrupt practices.


