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I. ĮVADAS 

 

SVEIKATOS POLITIKA TURI TAPTI ORIENTUOTA Į PACIENTĄ. Lietuvoje kol kas daugiausia dėmesio skiriama tik ligoms, o 
ne pacientams. Vis dėlto, būtent į pacientą orientuota sveikatos priežiūra, įskaitant medikamentinį gydymą, lemia geresnius 
visuomenės sveikatos rezultatus, žmonių gyvenimo kokybę ir optimalią investicijų į sveikatos priežiūros kainą.  
 
 
TURI ATSIRASTI DAUGIAU KONKURENCIJOS TARP SVEIKATOS PRIEŽIŪRŲ ĮSTAIGŲ – IŠ TO LAIMĖS PACIENTAI. 
Siekiant kaip galima efektyviau panaudoti sveikatos priežiūrai skiriamas valstybės lėšas, yra būtinas ir sveikatos priežiūros 
įstaigų tinklo Lietuvoje konkurencijos didinimas ir optimizavimas. Tokio optimizavimo tikslas turi būti ne administracinių 
resursų gerinimas, o į geresnį gydymo rezultatą orientuotos sveikatos sistemos kūrimas.  Sudarius skaidrias veikimo 
sąlygas, konkuruoti galėtų ne tik privačios sveikatos priežiūros įstaigos su viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, bet ir 
viešosios sveikatos priežiūros įstaigos tarpusavyje. Esant fiksuotoms ir vienodoms paslaugų, finansuojamų iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, kainoms, konkurencijos užtikrinimas skatintų sveikatos priežiūros 
įstaigas konkuruoti dėl pacientų skaičiaus, gerinti  pacientams teikiamų paslaugų kokybę.  

 
 

KOKYBINIS POKYTIS GALIMAS TIK PADIDINUS IŠLAIDAS SVEIKATOS APSAUGAI IR VAISTAMS IKI EUROPINIO 
VIDURKIO. Modernaus gydymo prieinamumas Lietuvoje išlieka vienas prasčiausių ES, ir viena pagrindinių to priežasčių – 
pernelyg mažas valstybės biudžetas sveikatos apsaugai ir, atitinkamai, vaistams. Būtent dėl pernelyg mažo biudžeto lėšų trūksta 
ir medikų darbuotojų atlyginimams, ką jau kalbėti apie inovatyvių ir sergančio žmogaus gyvenimo kokybę itin pagerinančių vaistų 
kompensavimą.  

 

Lietuva pagal sveikatai skiriamų pinigų kiekį sveikatos apsaugai ilgus metus gerokai atsilieka net nuo ES šalių vidurkio 
– ES šalys vidutiniškai skiria 8,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tuo tarpu Lietuva – 6,7 proc. Dar daugiau, 
Lietuvoje net apie 32 proc. sveikatos priežiūros išlaidų padengiama mokėjimais iš  savo kišenės, kai ES vidurkis – tik 15 proc. 
Šį didelį rodiklį iš esmės lemia žmonių asmeninės išlaidos vaistams, taigi, tikrasis lėšų kiekis, kurį valstybė skiria sveikatos 
apsaugai yra dar mažesnis.  
 

Siekiant tvarios sveikatos priežiūros sistemos ir užtikrinti lygias pacientų galimybes gauti veiksmingų vaistų, būtina siekti didinti 
finansavimą bent jau iki ES šalių vidurkio. Tačiau būtina lėšas skirstyti tikslingai, kitaip net ir didesnis biudžetas neišspręs 
įvairių sveikatos sektorių krečiančių problemų. Tikslingam lėšų skirstymui svarbiausias yra biudžeto planavimas, jis turi būti 
ilgalaikis, paremtas ne tik Lietuvos pacientų sergamumo, ligotumo ir reikalingų investicijų duomenimis bei apskaičiavimais, bet 
ir atsižvelgiant į ateities sveikatos tendencijas ir pacientų poreikius. 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRYS STRATEGINĖS KRYPTYS

1. DIDINTI FINANSAVIMĄ 
SVEIKATAI, proporcingai 
didinant ir medikamentiniam 
gydymui skiriamas lėšas, 
atitinkant bent jau ES šalių 
vidurkį. Finansavimo didinimas 
turi vykti kartu su pažangių, į 
veiklos rezultatus orientuoto 
biudžeto praktikų taikymu.

2. NAUDOTIS GERĄJA KITŲ 
ŠALIŲ PATIRTIMI. Tiek priimant 
sprendimus dėl vaistų 
kainodaros ir kompensavimo, 
tiek išplečiant pacientų 
prieinamumo inovatyviems 
vaistams schemų naudojimą, 
būtina remtis užsienio šalių 
gerąja praktika.

3. UŽTIKRINTI SKAIDRIĄ, 
VIEŠĄ IR OBJEKTYVIĄ 
SVEIKATOS POLITIKĄ, 
ypatingai vaistų kompensavimo 
ir kainodaros nustatymo politiką 
ir jos įgyvendinimą.



 

 

 

 

II. UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

1. Didinti bendrą finansavimą sveikatai, o biudžetą planuoti moderniai ir toliaregiškai. Šiuo metu Lietuvoje sveikatos sistemos 
finansavimui skiriama 6,7 proc. BVP, iš kurių tik 4,5 proc. sudaro PSDF lėšos, o 2,2 proc. BVP yra tiesioginės pacientų išlaidos. 
Atmetus 200 mln. eurų siekiančias 2020 m. PSDF biudžeto rezervo lėšas, viešojo finansavimo dalis sveikatos sistemos 
finansavime 2020 metams lieka tik 4,1 proc. nuo BVP.  
Su tokio dydžio finansavimu neįmanoma sukurti į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros ir medikamentinio gydymo, kuris 
lemtų geresnius visuomenės sveikatos rezultatus, žmonių gyvenimo kokybę. Be to, nepakankamas sveikatos srities 
finansavimas menkina ir gydytojų motyvaciją, nes darbo krūvis yra didesnis nei ES šalyse, o atlyginimas - nepalyginamai 
mažesnis. Norint susidariusią situaciją keisti, būtina:  
 
1.1. sveikatos apsaugos valstybiniam finansavimui skirti ne mažiau kaip 6,6 proc. BVP. Lietuva privalo orientuotis į kitas 

ES valstybes nares ir prisiimti daugiau įsipareigojimų siekiant užtikrinti pacientams daug efektyvesnę tiek sveikatos 
draudimo sistemą, tiek sveikatos apsaugą.  
 

1.2. didinti vaistams kompensuoti skirtą biudžetą tiek pat, kiek didėja bendras PSDF biudžetas. Jei didėja bendras PSDF 
biudžetas, tokia pat procentine išraiška turi didėti ir vaistams kompensuoti skirtas biudžetas. Toks jau yra principas 
numatytas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintose Vaistų politikos gairėse, tačiau kol kas jo nėra laikomasi.  
 

1.3. tobulinti biudžeto planavimą, atsisakant planavimo tik vieniems metams. Planuojantys biudžetą turėtų įvertinti 
poreikius ne tik ateinantiems metams, bet penkiems ir dešimčiai metų į priekį, nusistatant aiškius PSDF biudžeto prioritetus. 
Prioritetai turi būti aiškūs, apčiuopiami, išgryninti konsultuojantis su įvairių sričių profesionalais. Prioritetai galėtų būti kelių 
krypčių, tačiau neturėtų būti užmiršta orientacija į inovatyvaus gydymo pacientams didinimą bei sveikatos sistemos 
darbuotojų išsaugojimą Lietuvoje.  
 

1.4. planuojant biudžetą taikyti horizonto skenavimo metodą. Planuojant išlaidas vaistams būtina taikyti „horizonto 
skenavimo“ (angl. Horizon scanning) metodą, leidžiantį įvertinti ateities gydymo tendencijas, poreikius ir kitas galimybes. 
Horizonto skenavimo metodas planuojant sveikatos biudžetus tarp EBPO narių taikomas Austrijoje, Belgijoje, 
Nyderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje. Jį taikyti ruošiamasi Prancūzijoje, Liuksemburge, Šveicarijoje, metodas iš dalies jau 
taikomas Italijoje, Maltoje.  
 
 
 

2. Didinti naujausių vaistų prieinamumą. Lėšos, skirtos sveikatos apsaugai ir vaistų kompensavimui yra ne išlaidos, o investicija, 
kadangi moderniausias gydymas pagerina pacientų sveikatą bei gyvenimo kokybę, be to, prisideda sprendžiant su sveikatos 
priežiūros sistemų tvarumu susijusius klausimus. Net ir brangiau kainuojantis gydymas generuoja geresnius sveikatos rezultatus, 
trumpesnį gydymo laiką, mažiau šalutinių efektų ir geresnį gydymo toleravimą. Greitesnis ir pacientui mažiau nepatogumų 
sukeliantis gydymas leidžia greičiau „grįžti į gyvenimą“ – taip sutaupoma tiek PSDF, tiek socialiniam draudimui skirtų lėšų, 
užtikrinamas didesnis užimtumas, socialinė integracija, surenkama daugiau mokesčių. Norint didinti naujausių vaistų 
prieinamumą, būtina:  
 
2.1. priimant sprendimus remtis užsienio šalių praktika.  Lietuva, priimdama sprendimus dėl inovatyvaus medikamentinio 

gydymo kompensavimo, privalo remtis kitų šalių gerąja praktika, o ne kurti eksperimentines, naujas, dažnai keičiamas ir 
poveikio pacientams, valstybės finansams ir rinkai poveikio nevertinančias taisykles. Beveik visos Vakarų Europos, 
Skandinavijos valstybės turi sukurtą ilgametę, stabilią sistemą, įvertinančią vaistų vertės ir jų kainos santykį ir taip 
leidžiančią priimti objektyvius sprendimus dėl vaistų kompensavimo ir jų kainos.  
 

2.2. kompensuojant pirmenybę teikti aukštos terapinės naudos vaistams. Aukštą terapinę naudą turintys vaistai ilgina 
išgyvenamumą, mažina sergamumą ir (ar) ligotumą. Būtent todėl terapinės vertės nustatymo ir įrašymo į kompensavimo 
sąrašus kriterijuose pirmenybė turi būti  teikiama aukštą terapinę naudą turintiems vaistams. Ir atvirkščiai – pridėtinės 
terapinės naudos neturintys vaistai į kompensavimo sąrašus turi būti įtraukti tik tuo atveju, jei tai duoda ekonominę naudą. 
Taip būtų taupomos ir gyventojų, ir valstybės lėšos. 
 

2.3. dažniau taikyti kuo įvairesnes inovatyvių vaistų prieinamumo schemas. Pasaulyje yra daug pavyzdžių, kaip galima 
didinti inovatyvių vaistų prieinamumą pacientams taikant specialias, tam skirtas sutartis, sudarytas su vaistų gamintojais. 
Šiose sutartyse susitariama dėl tam tikrų vaistų tiekimo pacientams ir kompensavimo sąlygų. Tokios sutartys gali būti ir 
finansinės, ir klinikinio pobūdžio, ir mišrios. Keli inovatyvių vaistų prieinamumo schemų pavyzdžiai, kurie vis dar netaikomi 
Lietuvos praktikoje: 

2.3.1. sutarto/pradinio gydymo laikotarpio apmokėjimas gamintojo lėšomis (angl. free stock); 
2.3.2. sutartos vaisto dozės vienam pacientui apmokėjimas PSDF biudžeto lėšomis, dozės viršijimo apmokėjimas – 

gamintojo lėšomis (angl. dose cap); 
2.3.3. nustatomi gydymo pradžios, gydymo tęsimo ir gydymo nutraukimo kriterijai; 



 

 

2.3.4. išlaidos dalijamos tarp gamintojo ir PSDF biudžeto, atsižvelgiant į gydymo rezultatus (pvz.: gydymo atsaką/atsako 
trukmę). Gamintojas grąžina lėšas, atsižvelgiant į nepasiektą atsako rezultatą, PSDF biudžeto lėšos mokamos pagal 
pasiektą atsako rezultatą. 

 
2.4. kurti stebėsenos sistemas, leidžiančias įvertinti vaistų reikalingumą. Norint įgyvendinti inovatyvių vaistų prieinamumo 

schemas, būtina plėsti esamas (pvz., SVEIDRA) ir/ar kurti naujas Valstybinės ligonių kasos (Toliau – VLK) ir/ar e-sveikatos 
informacines posistemes stebėsenos sistemas (pvz., Onkologinių, reumatinių ir kt. ligų duomenų bazes). Pagal šių 
stebėsenos sistemų duomenis būtų galima realiai vertinti vaistų efektą praktikoje, įvertinti ne tik su sutarties vykdymu 
susijusius klinikinius rezultatus, bet ir kitus klinikinius parametrus ( pvz. bendrą išgyvenamumą ir t.t.).  
 
 
 

3. Didinti vaistų kompensavimo sistemos skaidrumą. Pernelyg biurokratinė, neskaidri, nemotyvuota ir nevieša vaistų 
kompensavimo sprendimų priėmimo tvarka – palanki terpė korupcijai, skatinanti nepasitikėjimą Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistema. Šiuo metu Vaistų kompensavimo komisijos darbo reglamentas nuo jo priėmimo dienos 2013 m. jau buvo keistas 17 
kartų – tai reiškia, kad jis gali būti keičiamas labai lengvai, uždarai. Todėl būtina ne tik deklaratyviai, bet ir realiai užtikrinti 
investicijoms palankią, skaidrią aplinką, kurioje priimami sprendimai būtų pagrįsti, objektyvūs, išsamiai argumentuoti ir motyvuoti, 
reguliavimas – stabilus, prognozuojamas ir tvarus, o siekiant geresnių rezultatų būtų užtikrinamas ir bendradarbiavimas tarp 
valdžios ir industrijos.  Norint didinti sistemos  skaidrumą būtina: 
 
3.1. įstatymu sureglamentuoti sprendimų priėmėjų nešališkumo laikymosi pareigą. Norint užtikrinti skaidrią vaistų 

kompensavimo sistemą, turi būti viešinami vaistų kompensavimo komisijos (Toliau – Komisijos) sudėties ir rotacijos 
reikalavimai; Komisijos ir kt. sprendimų priėmėjų darbotvarkės; Daromi sprendimų priėmėjų posėdžių garso įrašai, leidžiant 
su  jais susipažinti pacientams, gydytojams, pareiškėjams.  
 

3.2. įstatymu įtvirtinti ir priimtų sprendimų priežasčių pagrindžiamumo pareigą.  Dėl vaistų kompensavimo priimti 
sprendimai turi būti pagrįsti objektyviais ir patikrinimais kriterijais. Pagrįstumas reiškia ne bet kokių argumentų ir motyvų 
nurodymą, bet pateikimą apčiuopiamų ir patikrinamų argumentų ir motyvų (pvz. klinikinių tyrimų rezultatai) pateikimą. 


