
LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2017 – 2019 M.:

STIPRYBĖS IR TRŪKUMAI
TIKSLAS RODIKLIAI PROBLEMOS

Gerinti vaistų 
prieinamumą 
gyventojams ir 
užtikrinti, kad 
šalyje būtų 
geros kokybės, 
veiksmingi 
vaistai
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2
Skatinti sveiką
gyvenseną, 
saugoti ir
stiprinti 
sveikatą, 
vykdyti ligų 
prevenciją

4
Užtikrinti 
nemokamą iš 
PSDF biudžeto 
kompensuojamą 
sveikatos 
priežiūrą

Klaidinančiai suformuluotas tikslas: geros kokybės 
ir veiksmingi vaistai yra visi, kurie yra registruoti, t.y. 
yra legalūs.
Tikslo rodikliai – per kuklūs, nenumatantys moderniausio 
gydymo, efektyviausių ir pažangiausių vaistų 
prieinamumo gerinimo Lietuvos pacientams, ypač 
atsižvelgiant į faktą, kad naujausių vaistų prieinamumo 
rodikliu esame ES valstybių narių užribyje

1
Organizuoti 
kokybišką, 
saugią ir 
prieinamą 
sveikatos 
priežiūrą

Nenurodoma daugiau veiklos vertinimo rodiklių
Šio tikslo vertinimo rodikliai privalo būti nustatomi 
pagal atskirų grupių – pacientų, sveikatos priežiūros 
profesionalų (specialistų) ir vadovų (administratorių) – 
skirtingus požiūrius ir jiems svarbias dimensijas į 
sveikatos priežiūros kokybę

3,7 KŪDIKIŲ 
MIRTINGUMAS

nuo 2016 iki 2019 m. kasmet numatomas 3,7 
kūdikių mirtingumo rodiklis 1000-iui gyvų 
gimusiųjų

Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė 
iki 2019 m. padidės 1 metais

62,6 Moterų sveiko gyvenimo trukmė 
padidės daugiau nei puse metų

58,6 Vyrų sveiko gyvenimo trukmė 
padidės 1,1 metais

Iki 2019 m. mirtingumas dėl išorinių priežasčių 2019 metais 20-64 m. asmenų

Sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo gerėjimas, mažinant 
vartojimo netolygumus – kasmet 
planuojamas 0,1 vnt. mažėjimas

0,1SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ 
PRIEINAMUMO 
GERĖJIMAS

PSDF biudžeto tvarumo užtikrinimas, kasmet 
iki 2019 m. planuojamas net 100%
tvarumo užtikrinimas

PSDF 
BIUDŽETO
TVARUMO
UŽTIKRINIMAS100%

PSDF biudžeto pajamos lyginant su BVP to 
meto kainomis – 2016 metais planuojamas 
4,2% dydis, o kitiems metams kriterijų nėra 
numatyta

PSDF BIUDŽETO
PAJAMOS
LYGINANT 
SU BVP

4,2%

Planuojamas generinių vaistų vidutinės 
kompensuojamo recepto kainos mažėjimas ne 
mažiau kaip 2% per metus

NESAUGOMŲ VAISTŲ
RECEPTO KAINOS
MAŽĖS2%

Planuojamas generinių vaistų vartojimo 
didėjimas – jei 2017 m. generinių vaistų 
receptų skaičius siekė 53%, tai 2019 m. jis turi 
pasiekti 55%)

NESAUGOMŲ 
VAISTŲ RECEPTŲ 
SKAIČIUS53%

Prevencijos ir visuomenės sveikatos 
priežiūros išlaidų dalis nuosekliai 
didės -  nuo 1,87 tūkst. 2017 m. 
iki 1,90 tūkst. 2019 m.1900 Patenkintų visuomenės 

sveikatos priežiūros 
įstaigų teikiamų paslaugų 
kokybe dalis 2018 m. pasieks 60%60%

PRIEINAMOS
INOVACIJOS
LIETUVOS
PACIENTAMS

PSDF biudžeto 
planavimas 
yra tik “buhalterinis”, 
neatsižvelgiantis nei į 
ateities sveikatos 
tendencijas, nei į 
pacientų poreikius


