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DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su pateiktu derinti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Medicininių indikacijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos
sutrikimų) sąrašo, kuriuo vadovaujantis sutrikusio vystymosi kūdikių namuose vaikams teikiamos
stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, patvirtinimo“ projektu (toliau – Projektas),
pritaria Projekte nustatytam sąrašui, tačiau dar kartą atkreipia dėmesį, jog medicininės indikacijos
nėra ir negali būti privalomas, t.y. imperatyvus veiksnys institucinei globai nustatyti.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2015-09-03 rašte (Nr. 1.19-2015-941)2-1093) darbo
grupei „Dėl medicininių kriterijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos sutrikimų, specialiųjų poreikių)
sąrašo, kuriuo vadovaujantis vaikai būtų priimami į sutrikusio vystymosi kūdikių namus“ išreiškė
savo poziciją, jog institucinė vaiko globa, ypač globa sveikatos priežiūros įstaigose, neatitinka
geriausių vaiko interesų ir pažeidžia vaiko teises bei pabrėžė, jog vaikų nukreipimas globai į tokias
įstaigas turėtų būti taikomas tik išimtinais ir teisės aktuose nustatytais atvejais dėl sveikatos
priežiūros paslaugų poreikio ir objektyviais kriterijais sąlygotos paslaugų teikimo trukmės.
Įvertindama tai, kad Projekte numatytas teisinis reguliavimas, įsigaliosiantis nuo 2016 m.
liepos 1 d., bus taikomas naujai atvykstantiems vaikams, kas galimai ženkliai sumažins į sutrikusio
vystymosi kūdikių namus nukreipiamų vaikų skaičių, tačiau siekdama suvienodinti visų, ir iki
įsakymo įsigaliojimo šiose įstaigose apgyvendintų, vaikų padėtį ir išreikšdama abejones dėl jų
nukreipimo pagrįstumo, vaiko teisių apsaugos kontrolierė siūlo svarstyti galimybę papildyti
Projektą atskiru punktu ir jame nustatyti, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. šis įsakymas būtų taikomas
visiems be išimties sutrikusio vystymosi kūdikių namuose globojamiems vaikams.
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