
1. Be pagrįstų priežasčių nesvarsto-
mos paraiškos kompensuoti vaistus. 
Neretai pateikiamos paraiškos kompen-
suoti vaistus nesvarstomos metų 
metus, be jokių konkrečių motyvų ir 
pagrindų, taip pažeidžiant visus teisės 
aktuose nustatytus privalomus laikytis 
terminus, kai tuo tarpu kai kurioms 
kompanijoms paraiška gali būti 
išnagrinėjama ir per kelis mėnesius. 

2. Priimami sprendimai – prieštarauja 
oficialiems reikalavimams. 
Kartais priimti sprendimai dėl vaistų 
kompensavimo akivaizdžiai prieštarauja 
įsakymo nustatytiems reikalavimams. 
Priimami sprendimai pažeidžiant 

svarbiausią pacientų teisę į gydymo 
prieinamumą ir tęstinumą, arba konsti-
tucinį nešališkumo ir objektyvumo 
užtikrinimo principą. 

3. Neatsakingas paraiškų vertinimas. 
Tam tikrais atvejais „pametamos“ 
pateiktos paraiškos ar jų dalis (never-
tinamos visos teikiamos kompensuoti 
indikacijos, neatsakoma į siunčiamus 
užklausimus po daugiau nei metus 
ir/ar į keletą iš eilės užklausimus). 

4. Skaidrumo sistemoje trūkumas. 
Nereti ir atvejai, kai skelbiami tariami 
posėdžių dėl vaistų kompensavimo 
protokolai, kuriuose nepateikiami nei 

svarstymo motyvai, nei argumentai, 
nei apskritai aišku, kas buvo nuspręsta. 
Tai ne protokolai, o tik nieko nepa-
sakančios darbotvarkės ištraukos.

5. Lėšų neefektyvus naudojimas.
 Sprendžiant dėl vaistų kompensavi-
mo, iki šiol vis dar nėra vertinamas 
realus vaistų duodamas efektas 
(neįskaičiuojama netiesioginė nauda 
pacientui, jo gydymui, jo poreikiams), 
neatliekama jo naudos-sąnaudų 
analizė. Dar daugiau, nėra senų vaistų 
kainų konkurencijos – tokių vaistų 
kainos reguliuojamos taip nepaliekant 
galimybės gamintojams konkuruoti 
tarpusavyje pasiūlant mažiausią kainą. 

Be to, nesiima efektyvių priemonių 
ieškoti būdų pasinaudoti galimybėmis 
daug sutaupyti senų vaistų išlaidų 
srityje, net ir pripažįstant faktą, kad 
senų vaistų kainos Lietuvoje vienos 
didžiausių visoje Europoje (daugiausi-
ai parduodamų ir populiariausių 
kompensuojamų vaistų – LT didesnė 
už kitas šalis). 
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1. Palanki aplinka. 
Būtina ne tik deklaratyviai, bet ir realiai 
užtikrinti investicijoms palankią aplinką 
(skaidrią, kurioje sprendimai – pagrįsti, 
objektyvūs. Reguliavimas – stabilus ir 
tvarus, o siekiant geresnių rezultatų – 
užtikrinamas bendradarbiavimas tarp 
valdžios ir indusrijos. 

2. Paciento interesai turi būti užtikrina-
mi nuolat. 
Turi būti iš naujo įvertinamas populiarių, 
daugiausia išlaidų sudarančių vaistų 
kainų ir vaistų vartojimo pagrįstumas. 
Būtina parengti šių vaistų racionalaus 
vartojimo rekomendacijas, stebėti šių 
rekomendacijų vykdymą. Turi būti 
nevengiama didinti gydymo naujausiais 
vaistais prieinamumą, efektyvinti senų 

vaistų kainų konkurenciją, atsipalaiduo-
jančias lėšas skirti inovatyvių vaistų 
kompensavimui. 

3. Procesai privalo tapti skaidrūs ir 
objektyvūs. 
Visuomenės pasitikėjimas sistema ir 
verslo pasitikėjimas investicine aplinka 
atsiras tik esant skaidriam, objektyviam 
ir prognozuojamam procesui. Skaidri ir 
bendradarbiavimą, dialogą skatinanti 
sistema turi būti visų tikslas, nes taupo 
laiką ir pinigus. 

4. Naujausių vaistų prieinamumas. 
Turi būti išplėstas pacientų prieinamu-
mo inovatyviems vaistams schemų 
naudojimas, taip pat – sukurti nauji 
būdai inovatyvių vaistų kompensavimui 

pagal kitų šalių gerąją praktiką. PSDF 
biudžeto išlaidų planavimas turi būti 
realus, pagal pacientų prieinamumos 
schemas grąžintas lėšas skiriant 
inovatyvių vaistų kompensavimui. 

5.  Efektyvus lėšų valdymas. 
Norint PSDF lėšas valdyti efektyviai, 
turi būti imtasi realių priemonių senų 
vaistų kainų konkurencijos įvedimui/-
suaktyvinimui. Tą galima padaryti 
įvertinus jau esančių sąrašuose vaistų 
efektyvumą - riboti mažai efektyvių 
vaistų vartojimą ir kompensavimą. Taip 
pat – imantis priemonių racionaliam 
vaistų vartojimui užtikrinti. Sutaupytas 
lėšas skirti naujų, vaistų prieinamumui 
gerinti, kurie taupo lėšas ne tik PSDF 
bei ilgesnėje perspektyvoje. 

6. Išlaidų vertinimo požiūrio keitimas. 
Ar nevertėtų brangiau sumokėti už 
geresnį sveikatos rezultatą, trumpesnį 
gydymą ir geresnį saugumą (su 
mažiau šalutinių efektų ir/ar geresniu 
toleravimu), taip sutaupant tiek PSDF 
biudžeto lėšų, tiek socialiniam 
draudimui skirtų lėšų, tiek užtikrintant 
stabilesnę darbo rinką ir užimtumą, 
socialinę integraciją, galiausiai – 
surenkant daugiau mokesčių? 
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