PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS
ELEKTRONINĖS APKLAUSOS PROTOKOLAS
2021-01-11 Nr. DT-1
Vilnius
Elektroninė apklausa (toliau – apklausa) vyko 2021 m. sausio 6-8 d.
Apklausos pirmininkė Odeta Vitkūnienė.
Apklausos sekretorė Ligita Poškaitė-Balkauskė.
Apklausoje dalyvavo 11 Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Tarybos arba PSDT) narių:
O. Vitkūnienė, A. Baravykas, A. Baublytė, G. Kacevičius, L. Kaveckienė, D. Grėbliūnas, E.
Paberalienė, L. Paškevičius, A. Urbonienė, R. Rastauskas, E. Kvedaraitė.
Elektroninės apklausos svarstomi klausimai:
1. Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ekvivalentinių dozių
jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo.
2. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos programoms finansuoti
ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti paskirstymo.
2021 m. sausio 6 d. Tarybos nariams buvo išsiųstas kvietimas dalyvauti el. apklausoje bei svarstomų
klausimų medžiaga. Tarybos nariai turėjo balsuoti nuo 2021 m. sausio 6 d. iki sausio 8 d. 16 val.
1. Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ekvivalentinių dozių
jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo.
Klausimą parengė Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos
pirmininkė Ieva Greičiūtė-Kuprijanov.
Nutarimas parengtas siekiant užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
(toliau – PSDF) biudžeto lėšų naudojimą. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių
komisijos (toliau – Komisija) š. m. gruodžio 21 d. posėdyje buvo pristatyta Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos (toliau – VVKT) š. m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (1.18)2R-2739 pateikta informacija,
kad 1 TV kitų šiuo metu į Kainyną įtrauktų rekombinantinių arba iš plazmos išgautų VIII krešumo
faktorių atitinka 0,78 TV JIVI ir 0,96 TV Esperoct. Atsižvelgiant į šią informaciją, siūloma tikslinti
vaisto ekvivalentinę dozę.
10 Tarybos narių balsavus už, 1 susilaikius pritarta nutarimo projektui (elektroninių laiškų kopijos
pridedamos).
NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų
VIII krešėjimo faktorių ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo“.

2. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos programoms finansuoti
ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti paskirstymo.
Klausimą parengė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė.
2021 m. iš PSDF biudžeto sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms
numatyta skirti 185 920 tūkst. Eur, t. y. apie 53,4 mln. Eur (40,3 proc.) daugiau, nei numatyta
2020 m. PSDF biudžete, arba apie 11,6 mln. Eur (6,6 proc.) daugiau, nei 2020 m. buvo skirta PSDF
biudžeto ir rezervo lėšų šioms išlaidoms apmokėti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo
2020 m. lapkričio 7 d. visoje Lietuvos Respublikoje įsigaliojo karantinas. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-389 COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) buvo pripažinta ypač pavojinga užkrečiamąja liga. Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos
nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams,
organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis
užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdantiems epidemijų profilaktikos
priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose nuo karantino visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, kelių savivaldybių ar vienos savivaldybės teritorijoje paskelbimo mėnesio pradžios iki
karantino galiojimo mėnesio pabaigos, pareiginės algos (darbo užmokesčio) pastoviosios dalies
koeficientai arba mėnesinė alga (priklausomai nuo įstaigoje taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos) didinami nuo 60 iki 100 procentų, atsižvelgiant į konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos
darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą,
o šios gydymo įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, išlaidos (toliau – gydymo
įstaigų sąnaudos) apmokamos PSDF lėšomis. Patvirtintame 2021 m. PSDF biudžete šiam tikslui
įgyvendinti buvo numatyta 45,6 mln. eurų.
2020 m. aukščiau minėtoms išlaidoms kompensuoti buvo naudojamos pagrindinės PSDF
biudžeto rezervo dalies lėšos, kuriomis buvo kompensuotos 2020 m. kovo-birželio, spalio ir dalies
lapkričio mėn. gydymo įstaigų sąnaudos. Siekiant kuo operatyviau gydymo įstaigoms kompensuoti
likusias 2020 m. lapkričio mėn. bei praėjusių metų gruodžio mėn. sąnaudas, Tarybai teikiamas
siūlymas pritarti, kad iš 2021 m. PSDF biudžeto 05 išlaidų straipsnyje „Sveikatos programoms ir
kitoms sveikatos draudimo išlaidoms“ numatytų 185 920,0 tūkst. Eur būtų skirta 45 600,0 tūkst. Eur
asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms darbuotojams (padidintam darbo užmokesčiui ir nuo jo
mokamiems darbdavio mokesčiams), organizuojantiems ir teikiantiems asmens sveikatos priežiūros
paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kompensuoti. Likusios
sveikatos priežiūros paslaugoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms numatytos lėšų sumos
paskirstymą pagal detalesnes PSDF biudžeto išlaidų eilutes planuojama pristatyti kitame PSDT
posėdyje.
10 Tarybos narių balsavus už, 1 Tarybos nariui nusišalinus nuo šio klausimo svarstymo, pritarta
nutarimo projektui (elektroninių laiškų kopijos pridedamos).

NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų sveikatos programoms finansuoti ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti
paskirstymo“.
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