PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021Nr. DTVilnius
Posėdis įvyko 2021 m. sausio 19 d. 16 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą. Posėdžio
įrašas saugomas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
rinkmenų tarnybinėje stotyje.
Posėdžio pirmininkė Odeta Vitkūnienė.
Posėdžio sekretorė Ligita Poškaitė-Balkauskė.
Dalyvavo 11 Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Taryba arba PSDT) narių: O.
Vitkūnienė, A. Baravykas, A. Baublytė, G. Kacevičius, E. Kvedaraitė, L. Labanauskas, D.
Grėbliūnas, E. Paberalienė, L. Paškevičius, A. Urbonienė, R. Rastauskas.
Dalyvavo valstybės institucijų atstovai: UAB Roche Lietuva atstovai Egidijus Žekas, Jurgita
Grizickienė, Saulius Zakarevičius, UAB Bayer atstovė Solveiga Kurtinaitytė, UAB Novo Nordisk
Pharma atstovė Sonata Matulevičienė, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) atstovai
Audrūnas Kučinskas ir Agnė Dalia Gaižauskienė, UAB Merck, Sharp&Dohme atstovas Martynas
Greblikas, Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK atstovai.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų išlaidoms apmokėti paskirstymo.
2. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos programoms finansuoti
ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti paskirstymo.
3. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ortopedijos techninėms
priemonėms išlaidų apmokėjimo paskirstymo.
4. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vaistams, medicinos pagalbos
priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai paskirstymo.
Posėdžio pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo posėdžio darbotvarkės projektui. Tarybos nariai
bendru sutarimu pritarė.
1. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti paskirstymo.
Pranešėja VLK Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė.
Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
rodiklių patvirtinimo įstatymu asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skirta 1 700 000,0 tūkst. Eur,
t. y. apie 190,2 mln. Eur (12,6 proc.) daugiau, nei numatyta 2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (toliau – PSDF) biudžete, arba apie 72,4 mln. Eur (4,4 proc.) daugiau, nei 2020 m. šioms
paslaugoms apmokėti buvo skirta PSDF biudžeto ir rezervo lėšų. 2021 m. papildomos PSDF biudžeto
lėšos numatomos šiems pagrindiniams tikslams:
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1) praėjusiais metais prisiimtų įsipareigojimų tęstinumui užtikrinti visus metus: nuo 2020 m.
balandžio mėn. iš PSDF biudžeto buvo skirtos papildomos lėšos (iš viso devyniems mėn. – 130 mln.
Eur, iš jų pagal PSDF biudžeto 01 išlaidų straipsnį – 117,9 mln. Eur), kurios sudarė galimybę
padidinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertes. Todėl 2021 m. numatomos
papildomos lėšos asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui padidintomis bazinių kainų balo
vertėmis užtikrinti likusiems trims mėnesiams;
2) steigėjų (valstybės ir savivaldybių) viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
perduodamo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36
straipsnio pakeitimo įstatymu, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudoms įskaičiuoti į
PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų įkainius (iš viso šiam tikslui, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių pateiktą informaciją apie perduodamą
ilgalaikį materialųjį turtą ir jo nusidėvėjimo sąnaudas, papildomai skiriama 21,4 mln. Eur, iš jų pagal
01 išlaidų straipsnį – 20 mln. Eur).
Pažymėtina, kad nuo 2021 m. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos,
kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai, performuotos į pradinės ambulatorinės
medicininės reabilitacijos paslaugas, todėl pagal PSDF biudžeto 01 išlaidų straipsnį „Asmens
sveikatos priežiūros paslaugoms“ ankstesniais metais planuojamos lėšos (22,1 mln. Eur) 2021 m.
PSDF biudžete perkeltos į PSDF biudžeto 03 išlaidų straipsnį „Medicininei reabilitacijai ir
sanatoriniam gydymui“. Taip pat dalis šio išlaidų straipsnio lėšų (0,7 mln. Eur) buvo perkelta į PSDF
biudžeto 04 išlaidų straipsnį „Ortopedijos techninėms priemonėms“.
Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš PSDF biudžeto skiriamų
metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašu, VLK
nepaskirsto iki 1,5 procento visų brangiesiems tyrimams ir procedūroms skirtų lėšų, kurios metų
eigoje skiriamos nurodytojo punkto nustatyta tvarka. 2021 m. pradžioje šiam tikslui įgyvendinti
suplanuota skirti 1,49 proc. PSDF biudžeto lėšų, numatytų pagal 01 06 išlaidų straipsnį
„Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms“.
Vadovaujantis PSDF biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal
gyventojų skaičių tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004
m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“,
7 punkto nuostatomis, VLK metų pradžioje nepaskirsto dalies (iki 4 proc.) PSDF biudžeto 01 išlaidų
straipsnyje „Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ numatytų lėšų (išskyrus lėšas, skiriamas pagal
PSDF biudžeto 01 06 išlaidų straipsnį „Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems
tyrimams ir procedūroms“), kurios metų eigoje skiriamos esant minėto tvarkos aprašo 9 ir
10 punktuose išvardytoms lėšų skyrimo sąlygoms. Šio punkto nuostatoms įgyvendinti 2021 m.
pradžioje iš viso numatoma nepaskirstyti 3,5 proc. PSDF biudžeto lėšų, numatytų 01 išlaidų
straipsnyje „Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ (išskyrus lėšas, skiriamas pagal PSDF
biudžeto 01 06 išlaidų straipsnį „Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir
procedūroms“).
Pasisakė Tarybos nariai: O. Vitkūnienė.
PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo nutarimo projektui.
11 Tarybos narių balsavus už, pritarta nutarimo projektui.
NUTARTA pritarti pakoreguotam PSDT nutarimui „Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti paskirstymo“.

3

2. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos
programoms finansuoti ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti paskirstymo.
Pranešėja 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. 2021 m. papildomos PSDF biudžeto
lėšos numatomos šiems pagrindiniams tikslams:
1) praėjusiais metais prisiimtų įsipareigojimų tęstinumui užtikrinti visus metus: nuo 2020 m.
balandžio mėn. iš PSDF biudžeto buvo skirtos papildomos lėšos (iš viso devyniems mėn. – 130 mln.
Eur, iš jų pagal PSDF biudžeto 05 išlaidų straipsnį – 7,3 mln. Eur), kurios sudarė galimybę padidinti
asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertes. Todėl 2021 m. numatomos
papildomos lėšos asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui padidintomis bazinių kainų balo
vertėmis užtikrinti likusiems trims mėnesiams;
2) steigėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduodamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo
sąnaudoms įskaičiuoti į PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų įkainius.
Pažymėtina, kad 2020 m. buvo padidėjęs lėšų poreikis Nacionalinės imunoprofilaktikos
programos priemonėms finansuoti (dėl gripo vakcinos kiekio ir kainos bei pneumokokinės vakcinos
poreikio padidėjimo ir pan.). Šis lėšų poreikis buvo dengiamas praėjusiais metais planuotomis
neįsisavinti PSDF lėšomis, skirtomis dantų protezavimo paslaugoms apmokėti. 2021 m. atkuriamos
šios 2020 m. sumažintos lėšos dantų protezavimo paslaugoms.
Nuo 2020 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
pakeitimui, suimtieji ir nuteistieji tapo draudžiami valstybės biudžeto lėšomis, tad pavojingomis
užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti skirtų vaistų įsigijimo
išlaidos pagal šį PSDF biudžeto išlaidų straipsnį buvo apmokamos tik iki 2020 m. sausio 1 d., o 2020
m. – skirtos tik susidariusiems kreditiniams įsiskolinimams padengti. Atsižvelgiant į tai, 2021 m.
pagal šį PSDF biudžeto išlaidų straipsnį lėšos nėra planuojamos.
PSDT pritarė, kad iš 2021 m. PSDF biudžeto 05 išlaidų straipsnyje „Sveikatos
programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms“ numatytų lėšų 45 600,0 tūkst. eurų būtų skirta
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 (PSDT
2021 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. DT-1/2 „Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų sveikatos programoms finansuoti ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti
paskirstymo“).
Pasisakė Tarybos nariai: A. Baravykas, A. Baublytė, L. Paškevičius, G. Kacevičius, L. Labanauskas,
O. Vitkūnienė.
PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo pateiktam nutarimo
projektui.
11 Tarybos narių balsavus už, bendru sutarimu pritarta nutarimo projektui.
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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3. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ortopedijos
techninėms priemonėms išlaidų apmokėjimo paskirstymo.
Pranešėjas VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu, 2021 m. ortopedijos techninėms priemonėms (toliau – OTP)
iš PSDF biudžeto skirta 16 610 tūkst. Eur, t. y. 3 050 tūkst. Eur daugiau nei 2020 metais.
Vadovaudamasi OTP kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 40 punktu, VLK,
pritarus PSDT, OTP priemonėms numatytas PSDF biudžeto lėšas paskirstė pagal OTP poklasius.
Lėšos turi būti paskirstytos šiems poklasiams:
1) galūnių protezų;
2) krūtų protezų;
3) pagal užsakymą individualiai gaminamų įtvarų;
4) serijiniu būdu gaminamų įtvarų;
5) pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės;
6) pagal užsakymą individualiai pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų;
7) kraujotakos sistemų gydomųjų priemonių (vaikams po nudegimų);
8) klausos aparatų (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais);
9) akies protezų;
10) ortodontinių aparatų.
Paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sumažėjo OTP išdavimas
2020 metais. Dėl šios priežasties lėšų paskirstymas pagal galiojusias VLK direktoriaus patvirtintas
formules būtų iškreipęs paskirstymo logiką (neprioritetiniams poklasiams skiriama suma, palyginti
su 2020 m., beveik dvigubėtų, o prioritetiniams poklasiams dėl sumažėjusio skyrimo suma būtų
mažesnė nei 2020 m.). Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, VLK direktoriaus įsakyme „Dėl
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų planavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ numatyta, kad PSDF biudžete 2021 m. OTP kompensuoti numatytos lėšos būtų
paskirstomos šia tvarka:
1) poklasiams, kuriems praėjusiais metais buvo paskirstytos PSDF biudžeto lėšos, skiriama ta
pati lėšų suma kaip praėjusiais metais;
2) poklasiams, kuriems praėjusiais metais nebuvo paskirstytos PSDF biudžeto lėšos, lėšos
skiriamos pagal planuojamą poreikį;
3) nepaskirstytos lėšos skiriamos naujai įtraukiamoms į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų
OTP ir jų bazinių kainų sąrašą ar planuojamoms į jį įtraukti OTP ir pridedamos prie to
poklasio (-ių), į kurį (-iuos) numatoma įtraukti šias priemones, sumos.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. ortodontiniai aparatai, kurie iki šiol buvo apmokami kaip asmens sveikatos
priežiūros paslaugos, buvo priskirti OTP. Ortodontiniams aparatams kompensuoti 2021 m. numatoma
skirti 1 600 tūkst. Eur. Kadangi klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje
metiniuose veiksmų planuose numatytas ne mažesnis kaip 10 procentų klausos aparatams skiriamos
sumos didėjimas kasmet, klausos aparatų poklasiui papildomai skiriama 223 tūkst. Eur.
2020 m. buvo perskaičiuotos akių protezų kainos, todėl numatomos didesnės PSDF
biudžeto išlaidos akių protezams kompensuoti. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. numatoma 61 tūkst. Eur
didesnė lėšų suma tam pačiam šių priemonių kompensavimo lygiui išlaikyti.
Nepaskirstyta 1 166 tūkst. Eur lėšų suma pridėta prie galūnių protezų poklasiui skirtų
lėšų, nes 2021 m. tikimasi į kompensuojamųjų OTP sąrašą įtraukti mioelektrinį dilbio protezą
(paraiška jau pateikta) ir šlaunies protezą su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu (C-leg).
Pasisakė Tarybos nariai: A. Baravykas.
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PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo pateiktam nutarimo
projektui.
11 Tarybos narių balsavus už, pritarta nutarimo projektui.
NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų ortopedijos techninėms priemonėms išlaidų apmokėjimo paskirstymo“.
4. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vaistams,
medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai paskirstymo.
Pranešėjas VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas Evaldas Stropus.
2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo
įstatymu vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms (toliau – MPP) numatyta lėšų suma iš viso
sudaro 451,1 mln. Eur, t. y. 91,61 mln. Eur, arba 25,5 proc., daugiau, nei buvo nustatyta 2020 m.
pradžioje patvirtintame PSDF biudžete (359,489 mln. Eur), arba 27,908 mln. Eur (arba 6,6 proc.)
daugiau, negu buvo skirta 2020 m. pagal PSDF biudžeto 02 išlaidų straipsnį kartu su rezervo lėšomis
(423,192 mln. Eur). Papildomų valstybės biudžeto asignavimų, kuriais numatoma padengti
priemokas mažas pajamas gaunantiems žmonėms bei 75 metų ir vyresniems asmenims, suma 2021
m. turėtų sudaryti 15 mln. Eur, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seime pateiktą siūlymą didinti
asmenų, gaunančių mažas pajamas, skaičių. Tarybai teikiamas siūlymas pritarti, kad šios lėšos būtų
paskirstomos taip:
1) kompensuojamiesiems vaistams ir MPP iš viso būtų skiriama 380,997 mln. Eur, t. y.
31,65 mln. Eur daugiau, nei 2020 m. buvo apmokėta pagal priimtas sąskaitas už
kompensuojamuosius vaistus ir MPP (349,347 mln. Eur), įskaitant pacientų priemokoms
padengti skirtas valstybės biudžeto lėšas (6,78 mln. Eur), arba 83,127 mln. Eur (apie 27,9
proc.) daugiau, nei buvo skirta 2020 m. pradžioje;
2) centralizuotai apmokamiems vaistams ir MPP iš viso būtų skiriama 55,573 mln. Eur, t. y.
4,404 mln. Eur (apie 8,6 proc.) daugiau, nei buvo skirta 2020 m. pradžioje;
3) labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymui ir gydymui nenumatytais atvejais iš viso būtų
skiriama 10,4 mln. Eur, t. y. 2,5 mln. Eur daugiau (apie 31,6 proc.), nei buvo skirta 2020 m.
pradžioje;
4) medicinos priemonių (prietaisų) nuomai iš viso būtų skiriama 4,13 mln. Eur, t. y. 1,58 mln.
Eur (apie 38,0 proc.) daugiau, nei buvo skirta 2020 m. pradžioje.
2021 m. kompensuojamiesiems vaistams ir MPP iš viso skiriama 31,65 mln. Eur (apie 9,1 proc.)
daugiau, nei 2020 m. buvo apmokėta pagal sąskaitas už kompensuojamuosius vaistus ir MPP, iš jų
padidėjusi pacientų priemokų padengimo suma sudarytų 6,78 mln. Eur (nes 2020 m. paciento
priemokos buvo kompensuojamos tik 6 mėnesius nuo 2020 m. liepos mėn.).
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seime pateiktą siūlymą didinti asmenų, gaunančių
mažas pajamas, skaičių, papildoma valstybės biudžeto suma, reikalinga pacientų priemokoms
padengti, sudarytų apie 1,5 mln. Eur, todėl 2021 m. numatyta iš viso 15 mln. Eur valstybės biudžeto
asignavimų suma, kuria yra papildytos PSDF biudžeto pajamos ir planuojamos išlaidos vaistams ir
MPP kompensuoti.
Atsižvelgiant į išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir MPP didėjimą dėl 2019 m. ir
2020 m. pradėtų kompensuoti vaistų, PSDF biudžete numatyta 14 mln. Eur suma, o naujų vaistų,
įrašytų į Rezervinį vaistų sąrašą, kompensavimui pradėti, MPP prieinamumui gerinti ir išlaidoms,
susidariusioms dėl ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis,
tvarkos aprašų keitimo, apmokėti numatyta 10,23 mln. Eur suma.
Viena iš VLK funkcijų – netiesioginis (per asmens sveikatos priežiūros įstaigas)
apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimas centralizuotai apmokamais vaistais ir
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MPP. Numatoma, kad 2021 m. lėšų vaistams ir MPP, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos
centralizuotai, poreikis turėtų būti kiek didesnis nei 2020 metais. Papildomos lėšos reikalingos
naujiems vaistiniams preparatams, įrašytiems į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP
sąrašą 2020 m., kompensuoti ir kateterizavimo būdu implantuojamiems vožtuvams įsigyti. Iš viso
centralizuotai apmokamiems vaistams ir MPP prognozuojama išleisti 55,573 mln. Eur.
Pagal šį 02 išlaidų straipsnį taip pat apskaitomos lėšos, skiriamos labai retų žmogaus
sveikatos būklių gydymui bei gydymui nenumatytais atvejais. Didžiausia dalis lėšų labai retoms
būklėms gydyti tenka vaistams, skiriamiems ypač retoms metabolinėms ligoms bei retoms
onkologinėms ligoms gydyti, be to, PSDF biudžeto lėšomis tęsiamas pradėtas ypač brangus
14 pacientų, sergančių labai reta liga – spinaline raumenų atrofija, gydymas vaistu nusinersenu ir
kitais brangiais vaistais. 2020 m. labai retų būklių gydymo išlaidoms kompensuoti buvo skirta
papildomai 1 mln. Eur PSDF biudžeto rezervo lėšų, t. y. daugiau, negu buvo numatyta 2020 m. PSDF
biudžete (7,9 mln. Eur). Skyrus papildomai 1,5 mln. Eur labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymui
bei gydymui nenumatytais atvejais, 2021 m. numatoma pradėti kompensuoti naujų pacientų,
sergančių retos formos Diušeno raumenų distrofija, gydymą. Iš viso 2021 m. PSDF biudžeto lėšų,
skirtų labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymui kompensuoti, poreikis sudarytų 10,4 mln. eurų.
Pagal 02 išlaidų straipsnį apskaitomos ir lėšos, skiriamos medicinos priemonių
(prietaisų) nuomos išlaidoms kompensuoti. 2021 m. minėtoms išlaidoms numatoma skirti 4 130 tūkst.
Eur, t. y. papildomai 1 580 tūkst. Eur (2020 m. skirta 2 550 tūkst. Eur). Nuo 2018 m. PSDF biudžeto
lėšomis buvo pradėta kompensuoti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų nuoma (metinis lėšų
poreikis šioms išlaidoms finansuoti sudaro 1 460 tūkst. Eur), nuo 2020 m. PSDF lėšomis pradėtos
kompensuoti išorinės automatinės infuzinės pompos ilgalaikei opioidinių analgetikų infuzijai atlikti
su užrakinimo funkcija (apsauga nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo; metinis lėšų
poreikis šioms išlaidoms finansuoti sudaro 200 tūkst. Eur). Į PSDF lėšomis nuomojamų medicinos
priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą įtraukus insulino pompas
su glikemijos duomenų nuskaitymo funkcija, nuolatiniu gliukozės matavimo jutikliu bei insulino
tiekimo sustabdymo funkcija metinis lėšų poreikis šioms pompoms finansuoti sudaro 2 470 tūkst.
eurų.
Pasisakė Tarybos nariai: A. Baravykas, O. Vitkūnienė, G. Kacevičius.
Pasisakė posėdžio svečiai: Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos atstovas Audrūnas
Kučinskas.
PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo nutarimo projektui.
11 Tarybos narių balsavus už, pritarta nutarimo projektui.
NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai
paskirstymo“.
Posėdžio pirmininkė
Odeta Vitkūnienė
Posėdžio sekretorė
Ligita Poškaitė-Balkauskė

