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(Originalas paštu nebus siunčiamas) 

 

 

DĖL KOMPENSAVIMO TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS UŽ SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKTAS TURIZMO PASLAUGAS 

TVARKOS APRAŠO 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-

539  „Dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams 

suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kompensavimo turizmo 

paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 3.1 p. apibrėžta sąvoka „Sveikatos priežiūros įstaigos 

darbuotojas“ – tai „gydytojas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos medicinos praktikos 

įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, akušeris, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos slaugos praktikos 

ir akušerijos praktikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, ir (ar) bendrosios praktikos slaugytojas, kaip 

jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 2 straipsnio 5 

dalyje“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į minėtos sąvokos apibrėžimą nepatenka medicinos 

psichologai.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 30 d. 

įsakymo Nr. V-627 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 162:2018 „Medicinos psichologas“ 

patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 3.1 p. medicinos psichologas  apibrėžiamas kaip „<...> sveikatos 

sistemoje dirbantis specialistas, įgijęs medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją“. Įsakymo 3.2 p. 

apibrėžta, kad „Medicinos psichologija – klinikinės ir sveikatos psichologijos mokslų praktika 

gydyti ligas ir sutrikimus, vykdyti jų prevenciją ir stiprinti sveikatą, remiantis sistemine biologinių, 

psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika“. 

Pažymėtina, kad COVID-19 pandemijos metu medicinos psichologai, dirbantys asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, dirbo kaip ir kiti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, teikdami 
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pacientams nuotolines paslaugas bei paslaugas tiesioginio kontakto būdu stacionaruose ir 

pirminiuose sveikatos priežiūros centruose. Medicinos psichologų paslaugų poreikis dėl 

susidariusios situacijos buvo ženkliai išaugęs. Dėl pandemijos iššūkių medicinos psichologai teikė 

psichologines konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, o taip pat piliečiams 

emocinės paramos telefonu 1809. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome papildyti Aprašą ir įtraukti medicinos 

psichologus į sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų, kuriems kompensuojamos turizmo 

paslaugos, sąrašą. Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo. 
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