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 Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pagal gautą skundą atliko tyrimą dėl galimos 

diskriminacijos tautybės pagrindu sveikatos apsaugos srityje. Pareiškėja, laisvės atėmimo bausmę 

Pravieniškių pataisos namuose atliekančio romų tautybės B. S. motina N. S. skunde teigė, jog jos sūnui 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nesuteikiamas tinkamas gydymas, motinai jos sūnų gydantys medikai, 

pareiškėjos manymu, nenustato  tikros diagnozės.  

 

 Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė : 

 

1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius Andrius Dubinas 2015 m. liepos 13 d. raštu Nr. S-

3549, paaiškino, jog pareiškėjos sūnus B. S. 2014 metais ligoninėje buvo gydomas keturis kartus. 

Stacionarus gydymas psichiatrijos skyriuje 2015 metais B. S. buvo taikomas 3 kartus – nuo gegužės 19 iki 

27 dienos, nuo birželio 5 iki 12 dienos ir nuo birželio 29 iki liepos 10 dienos. 

2. Kaip nurodoma aukščiau paminėtoje Laisvės atėmimo vietų ligoninės informacijoje, kiekvieną 

kartą atvykus į ligoninę buvo atliekamas šlapimo tyrimas ir randama narkotinių medžiagų pėdsakų. 

Pareiškėjos sūnui yra nustatyti adaptacijos, psichikos ir elgesio sutrikimai bei emociškai nestabilaus tipo 

asmenybės sutrikimai kaip kelių rūšių narkotinių medžiagų vartojimo pasekmė. 

3. Atkreipiamas ligoninės informacijoje dėmesys į tai, jog B.S. 2015 m. birželio 29 d. konsultuotas 

tretinio lygio psichiatro Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose, kur buvo 

patvirtinta jo diagnozė – emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas. 

4. Pareiškėjos reikalavimu jos sūnui 2015 m. liepos 8 d. buvo paskirta tretinio lygio psichiatro 

konsultacija Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, tačiau jis raštu atsisakė į ją vykti.
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1
 Byloje yra pateikta atsisakymo nuo vykimo į ekspertizę kopija. 
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Lygių galimybių kontrolierė 

 

ko n s t a t u o j a : 

 

1. Skundas atmestinas, nes nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai. 

2. Laisvės atėmimo vietų ligoninės personalas vadovaujasi ligoninės direktoriaus 2011 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-164 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos taisyklių aprašo“ 

(su pakeitimais) IV dalies ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams“  32 punktu, kuriame 

nurodoma, jog pacientams suteiktos ir (arba) teikiamos asmens priežiūros paslaugos, užtikrinamos tokio 

pat lygio ir kokybės, kaip ir laisvėje esantiems asmenims. 

3. Pareiškėjos skunde nurodyti teiginiai dėl netinkamo sūnaus gydymo neatitinka tikrovės, tą 

patvirtina Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus Andriaus Dubino 2015 m. liepos 13 d. rašte Nr. S-

3549 išdėstyti faktai. Pavyzdžiui, 2015 metais B.S. ligoninėje buvo gydomas atitinkamai 9, 7 ir 11 dienų.  

Tuo tarpu pareiškėja savo skunde nurodė, jog jos sūnus ligoninėje gydomas tik 1-2 dienas ir po to grąžinas 

į Pravieniškių pataisos namus. 

4. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog B.S. yra pilnametis, veiksnus asmuo, galintis atsakyti už savo 

veiksmus. Ligoninės administracija pareiškėjos reikalavimu buvo užsakiusi papildomą psichiatro 

ekspertizę Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, tačiau nuteistasis pats raštu atsisakė į ją vykti.  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių 

įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 

straipsnio 1 dalies 4 punktu,  

 

Lygių galimybių kontrolierė  

 

n u s p r e n d ž i a : 

 

1 Atmesti skundą, nes nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai. 

2. Su skundo tyrimo pažyma supažindinti pareiškėją ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės administraciją. 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė       Agneta Lobačevskytė 


