
Širdies ir 
kraujagyslių 

ligos

Vėžys Psichiniai ir 
elgesio 

sutrikimai 

Traumos Jungiamojo audinio ir 
skeleto raumenų 

sistemos ligos

Pažanga vėžio gydymo 
ir paslaugų srityje, tarp 
jų – diagnostikoje, 
padeda pacientams 
gyventi ilgiau ir 
kokybiškiau

Vėžio gydymas yra 
veiksmingesnis, turi mažiau 
šalutinių poveikių ir yra 
ilgalaikis, taigi – didina 
išgyvenamumą ir gyvenimo 
kokybę

Nauji vaistai 
padeda įvairaus 
amžiaus žmonėms 
išgyventi bei 
išgyti nuo vėžio

Nauji vaistai padeda taupyti 
biudžeto lėšas, nes 
sumažinamos išlaidos 
hospitalizacijai ir kitoms 
sveikatos paslaugoms - 
žmonės gali būti gydomi 
namuose 

VĖŽIO GYDYMAS PASTARAISIAIS
METAIS – ITIN SĖKMINGAS

LIETUVOS VISUOMENĖS IŠŠŪKIAI

POLITINIAI IR 
EKONOMINIAI 

IŠŠŪKIAI
2017 m. Lietuvos sąskaita 

lėtinių ligų gydymui:
€ 177 010 267 arba 

Bendrųjų sveikatos išlaidų 

177 mln.

Sergantiems viena
gimininga lėtinių ligų grupe: 
€ 11 375 428 – gydymui, 
€ 7 400 049 – vaistams

Sergantiems iš karto 
keliomis lėtinėmis ligomis: 
€ 146 94 856 - gydymui, 
€ 113 399 34 – vaistams

75% europiečių iki 
pensijos sirgs lėtinėmis 

ligomis 

SENSTANTI 
VISUOMENĖ

AUGANTI LĖTINIŲ
LIGŲ NAŠTA 

Trys ketvirtadaliai 
Europos sveikatos 
apsaugos biudžeto 

išleidžiama lėtinių ligų 
gydymui – apie 700 mlrd 

eurų per metus 
€ € € €

2018 m. PSDF biudžeto 
išlaidos (mln.)

RIBOTAS
BIUDŽETAS

Sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 

1.195,7
mln.

311 mln. vaistams ir medicinos 
pagalbos priemonėms 
50,5 mln. medicininei 
reabilitacijai ir sanatoriniam 
gydymui
97,5 mln. sveikatos 
programoms ir kitoms sveikatos 
draudimo išlaidoms
12 mln. ortopedijos technikos 
priemonėms

PRIEINAMOS 
INOVACIJOS 
LIETUVOS 
PACIENTAMS

9%

Plaučių
vėžys

32%

Kiaušidžių
vėžys

47%
Gaubtinės 

žarnos
vėžys

69%

Odos 
melanoma

67%

Krūties
vėžys

49%
Ne 

Hodžkino
limfoma

83%

Prostatos
vėžys

59%

Inkstų
vėžys

Tiesiosios 
žarnos
vėžys

43%

Penkerių metų standartizuotas santykinis suaugusiųjų, 
kuriems vėžys diagnozuotas 2000-2007 m., 

išgyvenamumas (RS, %) 

VĖŽIO IŠGYVENAMUMAS LIETUVOJE - 
VIENAS ŽEMIAUSIŲ EUROPOJE 

Lietuvoje išgyvenamumas sergant onkologinėmis 
ligomis  – vienas žemiausių Europoje

Šalys, kuriose pacientams prieinami inovatyvūs 
gydymo metodai, pasiekia geresnius rezultatus 

Mažas išgyvenamumas dažnai sąlygotas tokių 
veiksnių kaip vėlyva diagnostika, inovatyvaus 
gydymo prieinamumo trūkumas

1813
Šiuo metu kuriama
 1813 naujų vaistų

 nuo vėžio

PADIDĖJĘS 
IŠGYVENAMUMAS

Pagrindinė išgyvenamumo 
padidėjimo priežastis (83%) - 
nauji gydymo būdai 

Personalizuoti vaistai itin 
pagerino ateities perspektyvas 
sergantiems kraujo vėžiu

Šiandien 2 iš 3 žmonių, kuriems 
diagnozuotas vėžys, gyvens dar 
bent 5 metus – tai 66 000 
daugiau pacientų nei prieš 
dešimtmetį

PADIDĖJĘS 
DARBINGUMAS

Sirgę navikiniais susrgimais 1,4 karto 
dažniau nei sveikieji susiduria su 
bedarbyste, tačiau inovatyvios 
terapijos šiandien pasaulyje leidžia 4 
iš 5 sirgusių vėžiu grįžti į darbą

Lėtinė limfocitinė leukemija 
– 5 metų išgyvenamumas 
padidėjo 70% 

70%

Hodžkino limfoma – 5 metų 
išgyvenamumas padidėjo 
80%

80%

Europa, 1991-2014, visi vėžiai

Nyderlandai
83% sirgusių galvos ir kaklo 
vėžiais, po ligos grįžo į darbą, 
dažniausiai – praėjus 6 
mėnesiams po gydymo  

Japonija
81% pacientų, kuriems buvo 
diagnozuotas vėžys, į darbą 
grįždavo vidutiniškai po 12 
mėnesių

Prancūzija
82% krūties vėžiu sirgusių moterų 
į darbą grįždavo vidutiniškai po 
10.8 mėnesio

Lietuvoje 18 tūkst. pacientų kasmet diagnozuojamos 
onkologinės ligos  

Išaugo sergamumas 
vėžiu Europoje tarp 

1995 ir 2012 m. 

Onkologinės ligos taps 
pagrindine mirties 
priežastimi (PSO prognozė)

SERGAMUMAS VĖŽIU NUOLAT DIDĖJA, 
O ATEITYJE IŠŠŪKIŲ BUS DAR DAUGIAU

LIGŲ NAŠTA EUROPOJE 2012 M. ES



IŠLAIDOS SVEIKATAI, %
Šalys Rytų ir Pietų Europoje sveikatai išleidžia apie 
trečdalį to, ką išleidžia Vakarų Europos valstybės ir 
neatrodo, kad ši tendencija greitai kis

IŠŠŪKIAI VĖŽIO GYDYMUI
EUROPOJE:
ŠIANDIEN IR ATEITYJE 

Padidėjęs klinikinių tyrimų 
sudėtingumas ir reguliacinė 
našta 
Padidėjęs dėmesys sritims, 
kuriose tyrimai – sudėtingi, o 
nesėkmės rizika yra didelė 
Sudėtingesni ir brangesni 
moksliniai tyrimai: 
mokslininkai tyrinėja naujas 
ligas; vystosi personalizuota 
medicina, genomika ir 
molekulinė medicina
Rizikingos ir sudėtingos 
rinkos:  griežtos ad-hoc 
taupymo priemonės; dažnesnis 
rizikų pasidalijimas ir 
prieinamumo apribojimai; 
komplikuotų sveikatos 
technologijų vertinimo (STV)  
procesų atidėjimas; padidėjęs  
referencinės kainodaros 
taikymas ir lygiagreti prekyba

Nepakankamas ir vėluojantis 
prieinamumas naujiems 
vaistams nuo vėžio  

Atgyvenęs biudžeto 
planavimas, kuriam 
netaikoma inovatyvių metodų 
Nepakankamos išlaidos 
vėžio gydymui: 1 iš 4 
europiečių miršta nuo vėžio, 
tačiau vėžio gydymui tenka tik  
6% bendrųjų sveikatos išlaidų 
Ekstremalūs skirtumai vėžio 
išgyvenamume: 5 metų 
sąlyginis išgyvenimas visoms 
vėžio formoms siekia 64% 
Švedijoje ir tik 40% Bulgarijoje 

Nepakankamos galimybės 
taikyti gydymo būdus, 
labiausiai atitinkančius 
individualius paciento 
poreikius  

30 6 9 12

Austrija
Belgija

Bulgarija
Kroatija

Kipras
Čekija
Danija
Estija

Suomija
Prancūzija

Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija

Airija
Italija

Latvija
Lietuva

Liuksemburgas
Malta

Nyderlandai
Norvegija

Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija

Ispanija
Švedija

Šveicarija
Jungtinė Karalystė
Europos vidurkis

     Bendrosios 
     sveikatos išlaidos
% nuo Bendrojo 
vidaus produkto

     Tiesioginės išlaidos
     vėžio gydymui 
% nuo Bendrųjų 
sveikatos

PADIDĖJUSIOS 
IŠLAIDOS 
MOKSLINIAMS 
TYRIMAMS IR 
PLĖTRAI

Per pastaruosius 
10 metų naujo 
vaisto vystymo 
kaštai padidėjo 2 
kartus 

Nuo naujo vaisto 
išradimo iki jo 
patvirtinimo vidutiniškai 
praeina nuo 10 iki 15 
metų ir visa tai kainuoja 
2,6 mlrd JAV dolerių

Šaltiniai:

De Angelis, Sant et al. “Cancer 
survival in Europe 1999–2007 by 
country and age: results of 
EUROCARE-5—a population-based 
study”, 2013.
2) Jönsson,  Hofmarcher, et al. 
“Comparator report on patient access 
to cancer medicines in Europe 
revisited”, 2016.
3)  The Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America, PhRMA. 
“Prescription Medicines: International 
Costs in Context”, March 2017.

KLINIKINIAI TYRIMAI PASAULYJE 
2015 metais biofarmacijos industrija pasaulyje finansavo 9,059 klinikinius tyrimus

500+

Kanadoje, JAV, JK, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Albanijoje, Makedonijoje, 

Pietų Korėjoje

400-409

Ispanijoje

300-399

Italijoje, 
Belgijoje, 

Australijoje

100-199

Lenkijoje, 
Čekijoje, 

Vengrijoje,
Nyderlanduose, 

Švedijoje

0-99

Norvegijoje, Suomijoje, 
Airijoje, Slovakijoje, 

Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Graikijoje, Kroatijoje, 

Serbijoje ir kt. 

Lietuvoje per 
pastaruosius 10 

m. kasmet 
vidutiniškai 

vykdoma po 93  
klinikinius tyrimus

PRIEMONĖS UŽTIKRINTI EFEKTYVESNĮ VĖŽIO GYDYMĄ   

Industrijos finansuojamos ankstyvosios 
prieinamumo programos sutrumpintų ilgus 
reguliacinius ir kompensavimo peržiūros 
procesus

Iniciatyvos, orientuotos į sveikatos 
rezultatus, o ne tik į išlaidas – tai galėtų 
padidinti priežiūros kokybę ir sumažinti bendras 
išlaidas 

Klinikiniai tyrimai - industrijos finansuojami 
klinikiniai tyrimai šalims, kuriose jie vykdomi, 
atneša reikšmingą vertę 

Politinės priemonės, skatinančios į vertę 
orientuotą sveikatos apsaugą: geresnės 
kokybės ir vertės vertinimo priemonės; į 
rezultatus orientuotas, inovatyvus finansavimas; 
tinkamas vaistų naudojimas

PRANCŪZIJA – bendra 
farmacijos industrijos ir  
Vyriausybės ankstyvo 
vaistų prieinamumo 
programa leido virš 12 
tūkst. pacientų 2014 m. 
gydyti naujais vaistais

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 
– ankstyvoji prieinamumo 
prie naujų vaistų, skirtų 
melanoma sergantiems 
gydyti buvo patvirtinta 4 
mėn. iki leidimo prekiauti 
preparatais gavimo 

Ankstyvosios 
prieinamumo 

gerinimo 
programos: 

sėkmės istorijos 

NAUJI VAISTŲ PRIEINAMUMO
MODELIŲ PAVYZDŽIAI

Sutartys 
dėl vaistų įtraukimo į 
kompensavimą

Ankstyvas 
sveikatos 
technologijų 
vertinimas

Sveikatos 
rezultatais 
pagrįstas 
mokėjimas

Vyriausybei, 
gydymo teikėjams, 
mokėtojams 
Didinti efektyvumą:  
įvertinti visas išlaidas 
sveikatos apsaugai, 
sumažinti 
administracinius ir 
galimo lėšų eikvojimo 
kaštus, gerinti gydymo 
efektyvumą 
Mokėti už rezultatus: 
remti įrodymais 
pagrįstą gydymą 
Rasti priemones:  
vengti atgyvenusios 
politikos 
kuri atbaido 
investicijas, vietoj to – 
bendradarbiauti 
su industrija ieškant 
naujų galimybių 

Biofarmacijos 
kompanijoms
Tęsti inovatyvių 
gydymo metodų 
vystymą, skatinti 
gydymo 
rekomendacijų 
laikymąsi ir 
prisidėti prie 
vaistų 
prieinamumo 
gerinimo 
pasidalijant kaštus  

NAMŲ DARBAI
SPRENDIMŲ 

PRIĖMĖJAMS IR 
INDUSTRIJAI 


