
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 

 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES PAGRINDU  

ĮSIGYJANT RECEPTINIUS VAISTUS TYRIMO 

 

2018 m. sausio 18 d.    Nr. (17)SN-214)SP-5 

Vilnius 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2017 m. spalio 24 d. gautas 

pareiškėjo A. K. (toliau – Pareiškėjas) skundas dėl galimo diskriminavimo socialinės padėties 

pagrindu. Pareiškėjas nurodo, kad jį gydantis gydytojas vienu receptu visam gydymo laikotarpiui 

išrašė kelias pakuotes kompensuojamųjų vaistų, tačiau Pareiškėjas šiuo metu yra bedarbis, neturi 

lėšų už visas gydytojo išrašytas medikamentų pakuotes iš karto sumokėti visą kainos dalį, kurios 

valstybė nekompensuoja. Pareiškėjas vaistinėje buvo informuotas, jog įsigyti dalimis (po kelias 

pakuotes) elektroniniu receptu išrašytų vaistų nėra galimybės, nes pagal galiojančią tvarką 

Pareiškėjas privalo įsigyti visas jam gydytojo recepte išrašytas pakuotes vienu metu ir sumokėti 

visą jam priklausančią mokėti kainos dalį. Pareiškėjas nurodo, kad tuo atveju, jeigu vaistai nebūtų 

kompensuojami valstybės, galėtų pirkti juos dalimis. Pareiškėjas pateikė nuorodą į televizijos žinių 

reportažą, kuriame pateikta detalesnė informacija apie Pareiškėjo nurodomas galimo pažeidimo 

aplinkybes: http://www.lnkgo.lt/visi-video/zinios-verslas-15/ziurek-zinios-2279. 

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, laikinai pavadavęs lygių galimybių kontrolierę 

Agnetą Skardžiuvienę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 

straipsnio 2 dalimi, 2017 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. (17)SN-214)S-631 kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją bei Valstybinę ligonių kasą, prašydamas pateikti 

informaciją, ar šiuo metu yra sudaryta galimybė kompensuojamuosius vaistus pirkti dalimis tuo 

atveju, jeigu jie išrašyti vienu gydytojo receptu; ar skiriasi vaistų pirkimo tvarka kompensuojamųjų 

bei nekompensuojamųjų receptinių vaistų įsigijimo atvejais; ar pagal galiojančią tvarką yra 
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galimybė receptinius nekompensuojamuosius vaistus, išrašytus vienu gydytojo receptu, įsigyti 

dalimis. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

2017 m. lapkričio 28 d. Tarnyboje gautas 2017 m. lapkričio 28 d. Sveikatos apsaugos 

ministerijos raštas Nr. (1.1.20-25)10-9546 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma, jog, 

vadovaujantis Receptų rašymo bei vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) 

išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 

išdavimo popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos 

priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu 

Nr. 112 „Dėl receptų rašymo bei vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) 

išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 

išdavimo popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos 

priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau ir – Taisyklės), pacientams yra sudarytos sąlygos visus vaistinius 

preparatus pirkti dalimis gydytojo nurodytu periodiškumu (pagal receptus su žyma „Ilgalaikiam 

gydymui“ arba „Gydymui tęsti“). Jei pacientas serga lėtine liga ir jam būtina vaistinius preparatus 

vartoti ir toliau, vadovaujantis Taisyklių 22 punktu, gydytojas, įsitikinęs, kad vaistiniai preparatai 

veiksmingi, ir atsižvelgdamas į paciento finansines galimybes, gali išrašyti receptus taip, kad 

pacientas juos įsigytų dalimis (tai netaikoma skiriant narkotinius ir psichotropinius preparatus). 

Tokiu atveju gydytojas: 

a) jei išrašo elektroninius receptus kompensuojamajam vaistiniam preparatui, jis, 

vadovaudamasis Taisyklių 85.12.6 papunkčiu, turi pažymėti „Gydymui tęsti“, nurodyti visą 

gydymo kursui (kuris gali būti iki 6 mėn.) skirtą vaistinių preparatų kiekį bei nurodyti, kokiu 

periodiškumu pacientas juos turi įsigyti;  

b) jei išrašo elektroninius receptus nekompensuojamam vaistiniam preparatui, jis, 

vadovaudamasis Taisyklų 85.12.6 papunkčiu, turi pažymėti „Ilgalaikiam gydymui“, nurodyti visą 
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gydymo kursui (kuris gali būti iki 12 mėn.) skirtą vaistinių preparatų kiekį bei nurodyti, kokiu 

periodiškumu pacientas juos turi įsigyti;  

c) jei gydytojas išrašo kompensuojamuosius vaistus popieriniame recepte, jis, 

atsižvelgdamas į paciento finansines galimybes ir vadovaudamasis Taisyklių 72 punktu, gali 

išrašyti iki 6 mėnesių gydymo kursui skirtus medikamentus skirtinguose nustatytos formos receptų 

blankuose, kurių numeriai eina paeiliui. Kiekviename atskirame nustatytos formos (3-ios formos) 

recepto blanke išrašomas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kiekis ne ilgesniam kaip 3 

mėnesių gydymo kursui, atsižvelgiant į kompensuojamojo vaisto pakuotės dydį, nuo antrojo iki 

šeštojo 3-ios formos recepto kiekvieną recepto blanką, kurių numeriai eina paeiliui, ties 6 punktu 

„Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas (arba spaudas)“, pažymint žyma 

„Gydymui tęsti“; 

d) jei gydytojas išrašo nekompensuojamuosius vaistinius preparatus recepte, jis, 

atsižvelgdamas į paciento finansines galimybes ir vadovaudamasis Taisyklių 69 punktu, gali 

išrašyti vaistus iki 12 mėnesių gydymo kursui. Šiuo atveju nurodomas dozuočių arba pakuočių 

skaičius, skirtas išduoti (parduoti) vienu kartu, bei recepte pažymima „Ilgalaikiam gydymui“.  

Taigi pacientas gali vaistinius preparatus pirkti dalimis gydytojo nurodytu periodiškumu.  

2017 m. gruodžio 14 d. Lygių galimybių kontrolieriaus Teisės skyriaus patarėjai Audronei 

Daukšaitei-Timpei telefonu susisiekus su Valstybinės ligonių kasos atstove, gauta informacija, jog 

Valstybinė ligonių kasa atskiro atsakymo į Lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. lapkričio 6 d. 

raštą Nr. (17)SN-214)S-631 neteiks, kadangi kompensuojamųjų vaistų įsigijimo tvarka išdėstyta 

Sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. (1.1.20-25)10-9546. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

k o n s t a t u o j a: 

 

 Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar teisės aktai, kuriais nustatoma receptinių vaistų 

įsigijimo tvarka, nediskriminuoja asmenų socialinės padėties pagrindu, t. y., ar nėra pažeistos 

Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, pagal kurias valstybės ir 

savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės 

aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, 
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kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, religijos. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas pamatinis asmenų lygybės principas. 

Konstitucijos 29 straipsnyje skelbiama, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar 

pareigūnams visi asmenys lygūs; žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 

Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas, Konstitucinis Teismas ne kartą yra 

konstatavęs, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti laikomasi ir leidžiant 

įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą, įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti 

vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, kad konstitucinis 

visų asmenų lygybės principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su 

kitais, įtvirtina formalią visų asmenų lygybę, taip pat kad asmenys negali būti diskriminuojami 

arba kad jiems negali būti teikiama privilegijų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. 

nutarimas). Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime taip pat konstatavo, kad 

konstitucinis asmenų lygybės principas nepaneigia pačios galimybės skirtingai traktuoti žmones 

atsižvelgiant į jų statusą ar padėtį (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas). 

Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos, taip pat nacionaliniuose teisės aktuose 

diskriminacija  reiškia teisių sumažinimą, suvaržymą ar atėmimą tam tikrai kategorijai žmonių dėl 

kokių nors asmens požymių. Diskriminacija suvokiama kaip asmenų lygybės principo pažeidimas, 

kai asmeniui ar asmenų grupei yra sukuriamos mažiau palankios sąlygos, taikomi skirtumai, 

išimtys, apribojimai ar teikiamas pranašumas, lyginant su kitais asmenimis, esančiais toje pačioje 

ar tokioje pačioje situacijoje. Remiantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 

straipsnio 9 dalimi, tiesioginė diskriminacija – tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu 

panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. Pagal Lygių galimybių 

įstatymo 2 straipsnio 5 dalies nuostatas, netiesioginė diskriminacija apibūdinama kaip veikimas ar 

neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie 

formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis 

naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, 

tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 
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lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar 

neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio 

tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. 

Pagal Lygių galimybių įstatyme įtvirtintą diskriminacijos sąvoką, tiriant diskriminacijos 

fakto buvimą ar nebuvimą siekiama nustatyti, ar tam tikras elgesys, teisės norma, praktika galėtų 

tam tikrą asmenį dėl tam tikro asmens tapatybės požymio, t. y., aptariamu atveju – dėl negalios, 

priversti atsidurti mažiau palankioje padėtyje nei kitas asmuo, neturintis šio požymio.  

Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka 

nagrinėjant lygių galimybių principo pažeidimo atvejus, t. y., teismuose ar kitose kompetentingose 

institucijose nagrinėjant fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių skundus, 

pareiškimus, prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, 

pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, pareiškėjui nurodžius 

aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo, 

preziumuojama, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ar nurodymo 

diskriminuoti faktas buvo. Skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo 

pažeistas.  

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta asmens socialinės padėties sąvoka, 

pagal kurią socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir 

studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose 

nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi 

susiję veiksniai. Aplinkybė, jog Pareiškėjas yra bedarbis, patvirtina sunkią jo materialinę padėtį, 

nepakankamas pajamas.  

Taigi šiuo atveju Pareiškėjo socialinė padėtis yra aplinkybė, dėl kurios Pareiškėjas galėtų 

atsidurti mažiau palankioje situacijoje nei kiti asmenys. Nustatyta, kad Pareiškėjas dėl gaunamų 

mažų pajamų nėra pajėgus nusipirkti visų jam gydytojo išrašytų vaistų, tuo pačiu susiduria su 

problema, jog, nuvykęs į vaistinę, negali įsigyti vaistų dalimis. 

Tiek kompensuojamųjų, tiek nekompensuojamųjų vaistų įsigijimo dalimis tvarka nustatyta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 

patvirtintose Receptų rašymo bei vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) 

išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 
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išdavimo popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos 

priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, 

taisyklėse. Taisyklių 22 punkte nustatyta, jog vaistinių preparatų pirmą kartą galima išrašyti 

gydymo kursui, ūmių ligų atvejais trunkančiam iki 10 dienų, kitais atvejais – iki vieno mėnesio, 

išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno 

mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti. Jei būtina 

vaistinius preparatus vartoti ir toliau, įsitikinus, kad vaistiniai preparatai veiksmingi, galima 

pakartotinai išrašyti iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą šių vaistinių preparatų kiekį (kai 

išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui viename popierinio recepto blanke arba 

atsižvelgiant į elektroniniame recepte nurodytą atsiėmimo periodiškumą, vienu kartu leidžiama 

įsigyti ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti 

paciento medicinos dokumentuose), išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir narkotinius ir 

psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių 25−30 punktais. Pagal 

Taisyklių 85.12.6 papunktį, išrašant elektroninį receptą vaistui, jei vaistiniai preparatai pacientui 

turi būti išduodami tam tikru periodiškumu, elektroninio recepto formoje turi būti žyma 

„Ilgalaikiam gydymui“ arba „Gydymui tęsti“ ir nurodytas išdavimų skaičius. Pagal Taisyklių 146 

punkto nuostatas, išduodant (parduodant) vaistinį preparatą, kompensuojamąją medicinos 

pagalbos priemonę ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą) pagal elektroninį receptą su žyma 

„Gydymui tęsti“ ar „Ilgalaikiam gydymui“, farmacijos specialistas išduoda recepte nurodytą 

vaistinio preparato, medicinos pagalbos priemonių ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų) 

kiekį nurodytu periodiškumu (praleidus mėnesį, vaistai, kurie turėjo būti išduoti pagal ankstesnį 

receptą, neišduodami).  

Taisyklių 72 punkte nustatyta kompensuojamų vaistinių preparatų išrašymo popieriniame 

recepte tvarka, t. y.: pacientui pageidaujant, išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir 

narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių 25−30 

punktuose nustatytais reikalavimais, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų 

medicinos pagalbos priemonių gali būti išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui skirtinguose 3-ios 

formos receptų blankuose, kurių numeriai eina paeiliui. Kiekviename atskirame 3-ios formos 

recepto blanke išrašomas kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos 

pagalbos priemonių kiekis ne ilgesniam kaip 3 mėnesių gydymo kursui, atsižvelgiant į 

kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 
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pakuotės dydį, nuo antrojo iki šeštojo 3-ios formos recepto kiekvieną 3-ios formos recepto blanką, 

kurių numeriai eina paeiliui, ties 6 punktu „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, 

kodas (arba spaudas)“ pažymint „Gydymui tęsti“ (toliau – receptas „Gydymui tęsti“), išskyrus tuos 

atvejus, kai sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia iki 6 mėnesių gydymo kursui skirtą 

kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kiekį 

iš karto išrašyti viename 3-ios formos recepto blanke (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių 

gydymo kursui viename recepto blanke, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento 

medicinos dokumentuose). Taisyklių 69 punkte nustatyta, kad jei išrašomi nekompensuojamieji 

vaistiniai preparatai ilgalaikiam gydymui (popieriniame recepte), 1-os formos recepto blanke 

būtina pažymėti „Ilgalaikiam gydymui“ ir patvirtinti sveikatos priežiūros specialisto parašu ir 

asmeniniu spaudu. 

Konstatuotina, jog, pagal galiojančią tvarką, asmenys, įsigyjantys receptinius vaistus 

(nepriklausomai nuo to, ar tai elektroninis ar popierinis receptas, taip pat nuo to, ar receptinis 

vaistas yra kompensuojamas), paskirtą vaistų kiekį įsigyti dalimis gali tik tuo atveju, jeigu tokia 

galimybė yra iš anksto numatyta gydytojo išrašomame recepte (gydytojas recepte turi nurodyti 

įsigyjamo vaisto periodiškumą, kiekį, skirtą parduoti vienu metu). Sveikatos apsaugos ministerijos 

rašte Nr. (1.1.20-25)10-9546 teigiama, jog pacientas gali vaistinius preparatus pirkti dalimis 

gydytojo nurodytu periodiškumu (pagal receptus su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ arba „Gydymui 

tęsti“). Atkreiptinas dėmesys, jog, pagal minėtas Taisykles, įsigyjant receptinius vaistus dalimis, 

būtina gydytojo žyma išrašomame vaistų recepte. Taigi iš esmės receptinių vaistų įsigijimo dalimis 

tvarka yra panaši tiek kompensuojamųjų, tiek nekompensuojamųjų receptinių vaistų išrašymo 

atveju. Dėl šios priežasties sprendime apibendrinamai pasisakoma dėl Taisyklių galimo 

diskriminuojamojo pobūdžio esant socialinės padėties pagrindui. 

Pažymėtina, jog galiojanti tvarka nėra efektyvi siekiant užtikrinti galimybę asmenims 

dalimis pirkti gydytojo recepte išrašytus vaistus, atsižvelgiant į konkretaus asmens finansines 

galimybes, perkamąją galią. Pagal galiojančią tvarką, gydytojas, išrašantis asmeniui receptą, 

kiekvienu atveju privalo žinoti pacientui skiriamo vaisto kainą, teirautis asmens, ar jis turės 

finansines galimybes įsigyti visą vaistų kiekį iš karto, ar asmuo pageidauja vaistų kiekį įsigyti 

dalims, bei padaryti atitinkamą įrašą išrašomame vaistų recepte. Savo ruožtu ir pacientas turėtų 

jau gydytojo kabinete domėtis jam išrašomo vaisto kaina, galimybe įsigyti visą vaistų kiekį iš karto 

arba dalimis, informuoti gydytoją apie savo finansinę padėtį. Pažymėtina, jog esant tokiai 
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nustatytai receptinių vaistų įsigijimo tvarkai pacientui ir gydytojui būtų reikalinga specifinė 

informacija apie vaistų kainas, tiesiogiai nesusijusi su gydytojo atliekamomis funkcijomis, taip pat 

papildomos darbo ir laiko sąnaudos tokiai informacijai rinkti. Be to, būtinybė gydytojui teirautis 

paciento informacijos, tiesiogiai nesusijusios su asmens sveikata, prašant pateikti duomenis apie 

paciento finansinę padėtį, tam, kad gydytojas galėtų nustatyti poreikį išrašyti reikalingą vaistų 

kiekį dalimis, galimai pažeistų tiek gydytojo etikos, moralės nuostatas, tiek paciento orumą. 

Pažymėtina, jog paprastai (kaip ir Pareiškėjo atveju) apie vaisto kainą yra sužinoma tik vaistinėje, 

todėl Taisyklėse turėtų būti numatyta galimybė vaistinėms parduoti receptinius vaistus dalimis, 

taip užtikrinant, kad asmenys pagal savo finansines galimybes galėtų vienu metu įsigyti dalį 

išrašyto vaisto pakuočių. Taip būtų užtikrinama galimybė asmenims tinkamai planuoti savo 

išlaidas bei užsitikrinti gydymą gydytojo paskirtais vaistais. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, 

darytina išvada, jog galiojanti receptinių vaistų išrašymo tvarka efektyviai neužtikrina asmenims 

sąlygų įsigyti receptinių vaistų dalimis.  

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog Taisyklėse nustatyta receptinių 

vaistų įsigijimo dalimis tvarka pažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto 

nuostatas, pagal kurias valstybės institucijos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose 

teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant socialinės padėties  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo  

16 straipsniu, 17 straipsniu, 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 30 straipsnio 3 dalimi, 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti pakeisti 

Taisyklėse nustatytą receptinių vaistų įsigijimo dalimis tvarką, įtvirtinant jose galimybę 

kompensuojamus receptinius vaistus įsigyti dalimis. 

2. Su sprendimu supažindinti Pareiškėją, Sveikatos apsaugos ministeriją bei Valstybinę 

ligonių kasą. 
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3. Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministrą išnagrinėti šį sprendimą ir apie nagrinėjimo 

rezultatus bei sprendimo vykdymą informuoti lygių galimybių kontrolierę per 30 dienų nuo 

sprendimo gavimo dienos. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 

Vilnius) arba apygardos administraciniam teismui. 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė      Agneta Skardžiuvienė 
 


