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2021 m. liepos 15 d. 

Vilnius 
 

LAGD KREIPIMASIS DĖL METODIKOS „CEZARIO PJŪVIO OPERACIJA. INDIKACIJOS“ KEITIMO IR 
ESAMOS SITUACIJOS ŠIUO KLAUSIMU 

 
Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose vykstant diskusijoms apie moters norą pasirinkti cezario 

pjūvį, Lietuvos akušerių ginekologų draugija informuoja apie LAGD poziciją ir vykdomą veiklą šiuo 
klausimu. 

Gavus advokato Modesto Sriubo, atstovaujančio suinteresuotų asmenų grupę, kreipimąsi dėl 
akušerijos metodikos „Cezario pjūvio operacija. Indikacijos“ (toliau – Metodika) pakeitimo, kuriuo būtų 
įtvirtinta nėščiosios teisė pasirinkti cezario pjūvio operaciją nėštumo užbaigimui, dar š. m. kovo 18 d., 
vykusio LAGD valdybos posėdžio metu buvo suformuota darbo grupė minimam klausimui spręsti. 

Vertinant bendrą PSO, FIGO ir kitų didžiausių mūsų medicinos srities organizacijų poziciją ir ja 
remiantis – cezario pjūvis kaip gimdymo būdas turi būti pasirenkamas labai atsakingai. 

Svarbiausiems sprendimams visada reikia turėti svarių argumentų ir taktiką pagrindžiančių 
įrodymų. Deją, cezario pjūvis, kaip ir bet kuri kita didžioji chirurginė intervencija, yra rizikinga ir atliekama 
tik tada, kai nauda nusveria galimą pačios operacijos riziką. Pasaulio akušerio ginekologų draugijos 
nerekomenduoja atlikti cezario pjūvio operacijos, kai nėra medicininės indikacijos šiai operacijai. LAGD 
taip pat nepritaria cezario pjūvio operacijos atlikimui be medicininių indikacijų. 

LAGD valdybos pozicija buvo išdėstyta advokatui Modestui Sriubui ir pateikta SAM 2021 m. 
balandžio 13 d. LAGD pasiūlė sudaryti darbo grupę iš gydytojų akušerių ginekologų, SAM Asmens 
sveikatos departamento ir Teisės skyriaus specialistų, Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos specialistų dėl cezario pjūvio operacijos nėštumo 
užbaigimui pasirinkimo moters noru įteisinimo. 

2021 m. liepos 8 d. SAM atsakydama informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų 
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, diagnostikos ir gydymo metodika – 
universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir 
praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų 
diagnozavimo ir gydymo principai. Lietuvos akušerių ginekologų draugijai atnaujinus Metodiką, 
Ministerija ją paskelbs savo internetinėje svetainėje. 
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LAGD darbo grupė ir toliau tęsia savo pradėtą darbą, vadovaujantis kitų šalių patirtimi, ruošdama 
aprašą, koks turėtų būti nėščiosios pareiškusios norą gimdyti planinės cezario pjūvio operacijos būdu 
konsultavimo kelias iki sprendimo priėmimo, atsakomybės bei pareigos, jei Valstybinė ligonių kasa, 
Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba pritartų šiai 
nuostatai, teisiškai reglamentuojant bei numatytų apmokėjimo būdą, sumą ir kt. LAGD darbo grupė 
rengia Metodikos papildymą ir pasiruošusi dalyvauti minėtų institucijų inicijuotoje darbo grupėje. 

Kaip esame informavę ir pateikę nuomonę anksčiau, Lietuvos akušerių ginekologų bendruomenė 
yra įsitikinusi, kad vien pakeisti Metodiką nepakanka, būtina diskusija ir sprendimų priėmimas 
platesniame specialistų rate (gydytojai akušeriai ginekologai, psichologai, gydytojai psichiatrai, SAM 
Asmens sveikatos departamento ir Teisės skyriaus specialistai, Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos specialistai) dėl cezario pjūvio operacijos nėštumo 
užbaigimui pasirinkimo moters noru tvarkos, teisinio reguliavimo, apmokėjimo. 
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