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DĖL PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO NR. XIVP-1378 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), atsakydamas į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių 

komiteto 2022 m. gegužės 17 d. raštą Nr. S-2022-2130, ir susipažinęs su Lietuvos Respublikos pacientų teisių 

ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Įstatymas) 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIVP-1378, 

teikia nuomonę dėl šio įstatymo projekto.  

Jungtinių Tautų Tarptautinio Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto (Pakto) 12 str. įtvirtina kiekvieno 

asmens teisę turėti geriausią fizinę ir psichinę sveikatą, kurios neatskiriama dalis yra teisė į seksualinę bei 

reprodukcinę sveikatą. JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto (JT ESKTK) išaiškinimu, ši teisė 

apima tam tikras laisves ir garantijas, tarp jų teisę laisvai ir atsakingai priimti sprendimus, susijusius su savo 

seksualine ir reprodukcine sveikata, bei netrukdomą prieigą prie sveikatos priežiūros infrastruktūros, 

paslaugų ir informacijos.1 Vienas pamatinių seksualinės ir reprodukcinės sveikatos užtikrinimo principų yra 

individo autonomija priimant su savo gyvenimu ir sveikata susijusius sprendimus, o moterų autonomijos 

priimant tokius sprendimus užtikrinimas yra viena lyčių lygybės ir moterų nediskriminavimo įvairiose 

gyvenimo srityse sąlygų.  

Iš Pakto nuostatų valstybėms kyla pareiga gerbti, apsaugoti ir įgyvendinti kiekvieno asmens teisę į seksualinę 

ir reprodukcinę sveikatą, kuri, be kita ko, apima susilaikymą nuo tiesioginio ar netiesioginio įsikišimo į asmenų 

naudojimąsi savo teisėmis į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, bei pareigą panaikinti arba susilaikyti nuo 

priėmimo tokių teisės aktų, programinių ar administracinių priemonių, kurios sukuria barjerus naudotis 

seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis. Pašalinti bet kokius teisinius, administracinius 

ir kitus barjerus prieigai prie šių paslaugų valstybes ragina ir Pasaulio sveikatos organizacija bei Jungtinių Tautų 

Specialusis pranešėjas teisei į sveikatą.2  

                                                           
1 Jungtinių Tautų (JT) Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrasis komentaras Nr. 22 dėl teisės į 
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą (JT Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 12 str.), JT 
Ekonominė ir Socialinė Taryba, 2016-05-02, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQe
jF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg, 5 
paragrafas.  
2 Pasaulio sveikatos organizacija, „Safe abortion: technical and policy guidance for health systems“, 2015, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/173586/WHO_RHR_15.04_eng.pdf; JT Specialiojo pranešėjo teisei į 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/173586/WHO_RHR_15.04_eng.pdf
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Vienu iš tokių prieigos prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų barjerų, remiantis JT ESKTK 

bendruoju komentaru Nr. 22, yra laikomas šališkas konsultavimas (angl. biased counselling).3 Šiame 

kontekste, ir atsižvelgiant į pateiktą Įstatymo pakeitimo projektą, pažymėtina, kad paprastai krizinio nėštumo 

centrų pagrindinė misija šalia kitų paslaugų teikimo yra įtikinti į centrą besikreipiančias moteris nenutraukti 

nėštumo, neretai teikiant nepatikimą ir mokslu nepagrįstą informaciją4, naudojant gąsdinančią kalbą kaip 

spaudimo priemonę.5 Be to, tokie centrai neretai skelbiasi teikiantys ir / arba teikia kai kurias sveikatos 

priežiūros paslaugas, nors nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos.6 Privalomas informacijos teikimas 

apie tokio pobūdžio paslaugas ir konsultavimą pacientėms būtų laikytinas teisinio ir administracinio barjero 

prieigai prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų kūrimu, be to, nederėtų su kitais kertiniais 

valstybės įsipareigojimais šioje srityje, t.y. užtikrinti objektyvios ir mokslu grįstos informacijos apie seksualinę 

ir reprodukcinę sveikatą prieinamumą bei užtikrinti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų kokybę. 

Informacijos prieinamumas reiškia, jog valstybės turi ne tik užtikrinti patikimos, tikslios, mokslu grįstos ir 

pilnos informacijos teikimą, bet ir užkirsti kelią neteisingos informacijos apie seksualinę ir reprodukcinę 

sveikatą sklaidai. Be to, valstybės turi užtikrinti, kad seksualinės ir reprodukcinės sveikatos infrastruktūra, 

informacija ir paslaugos būtų prieinamos ir kokybiškos, tai reiškia, kad jos būtų pagrįstos įrodymais,  

moksliškai bei mediciniškai tinkamos ir integruojančios vėliausias naujoves (angl. up-to-date), o sveikatos 

priežiūros specialistai būtų apmokyti ir įgudę.7 Šiame kontekste pažymėtina, kad krizinio nėštumo pagalbos 

paslaugos nėra reglamentuotos teisės aktais, nėra apibrėžtas ir nustatytas tokių paslaugų turinys, jų kokybės 

kriterijai bei kokybės kontrolės mechanizmas, privatumo ir konfidencialumo reikalavimai, tokias paslaugas 

teikiančių asmenų kvalifikacijos reikalavimai ir šių paslaugų atitikimas pamatiniams teisės į seksualinę ir 

reprodukcinę sveikatą užtikrinimo principams. Kaip aukščiau minėta, pati krizinio nėštumo pagalbos 

koncepcija, ta dalimi, kuria ji yra orientuota į šališką konsultavimą ir įtikinėjimą ar spaudimą nenutraukti 

nėštumo, remiantis JT ESKTK, Pasaulio sveikatos organizacijos, JT Specialaus pranešėjo teisei į sveikatą 

išaiškinimais, yra vienas iš barjerų prieigai prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų, o teisės į 

                                                           
sveikatą 2011 m. rugsėjo 3 d. ataskaita JT Generalinei asamblėjai Nr. A/66/254, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/443/58/PDF/N1144358.pdf?OpenElement; JT Specialiojo pranešėjo teisei į sveikatą 
2004 m. vasario 16 d. pranešimas JT Ekonominės ir socialinės tarybos Žmogaus teisių komisijai Nr. E/CN.4/2004/49, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/109/33/PDF/G0410933.pdf?OpenElement.  
3 Jungtinių Tautų (JT) Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrasis komentaras Nr. 22 dėl teisės į 
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą (JT Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 12 str.), JT 
Ekonominė ir Socialinė Taryba, 2016-05-02, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQe
jF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg, 41 
paragrafas. 
4 Pavyzdžiui, nėštumo nutraukimo ryšį su po to sekančiomis rimtomis psichikos sveikatos problemomis arba išaugusią 
krūties vėžio riziką – abu šie tariamai egzistuojantys ryšiai buvo moksliškai paneigti, žr. pvz. Bryant G. A. et al., „Why 
crisis pregnancy centres are legal but unethical“, AMA Journal of Etchics, 2018;20(3):269-277. doi: 
10.1001/journalofethics.2018.20.3.pfor1-1803, https://journalofethics.ama-assn.org/article/why-crisis-pregnancy-
centers-are-legal-unethical/2018-03 
5 Ten pat. 
6 Ten pat. 
7 Jungtinių Tautų (JT) Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrasis komentaras Nr. 22 dėl teisės į 
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą (JT Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 12 str.), JT 
Ekonominė ir Socialinė Taryba, 2016-05-02, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQe
jF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg, 21 
paragrafas. 
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sveikatą įgyvendinimas reikalauja pašalinti barjerus, kurie įsikiša į individualų su sveikata susijusių sprendimų 

priėmimą ir kliudo prieigai prie sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo ir informacijos, ypač susijusių su 

sveikatos būklėmis, kurios paveikia tik moteris ir mergaites.8  

Atkreiptinas dėmesys ir į Įstatymo, kurį siekiama papildyti, taikymo sritį  ir apimtį. Įstatymas reguliuoja 

pacientų teises ir pareigas bei pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros įstaigų 

santykius, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principus. Siūloma 5 str. 7 d. nuostata yra susijusi su 

privalomu informacijos teikimu apie paslaugas, kurių turinys ir teikimas nėra apibrėžtas ir reglamentuotas 

teisės aktais, ir iš esmės neatitinka pamatinių teisės į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą principų. Įstatymo 5 

str. 3 d. numato, kad pacientas turi teisę gauti iš sveikatos priežiūros įstaigos ir gydytojo informaciją apie savo 

sveikatos būklę, gydymą, galimą riziką, komplikacijas, ir kitą svarbią pacientui informaciją, įgalinančią pacientą 

priimti informuotą sprendimą, tad 5 str. 3 d. apimtų ir informacijos, susijusios su nėštumo nutraukimu, 

teikimą, kurią pacientė gauna iš gydytojo, t.y. kvalifikuoto objektyvią, mokslu grįstą informaciją suteikti 

galinčio specialisto. Be to, atsižvelgiant į psichologinių / emocinės paramos paslaugų poreikį, kiekvienam 

asmeniui Lietuvoje priklauso nemokamos profesionalaus (tarp jų ir medicinos) psichologo konsultacijos 

sveikatos priežiūros įstaigose (psichikos sveikatos centruose ir visuomenės sveikatos biuruose), kurioms gauti 

nereikia gydytojo siuntimo, tereikia užsiregistruoti, tad ir emocinė ir / ar psichologinė pagalba yra prieinama 

visoms pacientėms, kurios tokių konsultacijų pageidautų. Tad, atsižvelgiant į Įstatymo tikslus ir tai, kad 

Įstatymas reglamentuoja pacientų teises, abejotina, ar privalomas informacijos teikimas pacientėms apie 

paslaugas, kurių teikimas nėra reglamentuotas teisės aktais, neturi turinio ir kokybės kontrolės mechanizmo, 

ir nėra užtikrinamas jų atitikimas kertiniams teisės į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą principams, gali būti 

laikytinas pacientės teisių, taip pat ir šio Įstatymo prasme, įgyvendinimu; greičiau priešingai – prilygtų 

teisiniam ir administraciniam barjerui šių teisių (teisės į autonomiją, objektyvią ir mokslu grįstą informaciją ir 

paslaugų kokybę) realizavimui. 

Kilus klausimams dėl išdėstytų pastabų, maloniai prašome kreiptis el. paštu į Žmogaus teisių stebėjimo 

instituto direktorių Dainių Pūrą el. paštu d.puras@hrmi.lt arba advokacijos vadovę Mėtą Adutavičiūtę 

meta.adutaviciute@hrmi.lt. 

Pagarbiai 

 

 

Direktorius  

Dainius Pūras  

                                                           
8 JT Specialiojo pranešėjo teisei į sveikatą 2011 m. rugsėjo 3 d. ataskaita JT Generalinei asamblėjai Nr. A/66/254, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/443/58/PDF/N1144358.pdf?OpenElement 
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