PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021- Nr. DTVilnius
Posėdis įvyko 2021 m. spalio 12 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 12 Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Taryba arba PSDT) narių: A.
Baublytė, G. Kacevičius, V. Kalinauskas, L. Kaveckienė, E. Kvedaraitė, L. Labanauskas, G.
Norkūnas, E. Paberalienė, L. Paškevičius, R. Rastauskas, A. Urbonienė, O. Vitkūnienė.
Dalyvavo visuomenės, valstybės institucijų atstovai: Egidijus Žekas ir Jurgita Grizickienė (UAB
Roche Lietuva), Armindas Varkala (UAB Swixx Biopharma), Saulius Zakarevičius ir Gediminas
Ruša (SIA Novartis Baltics Lithuanian Branch), Solveiga Kurtinaitytė (UAB Bayer), Martynas
Greblikas (UAB Merck, Sharp & Dohme), Agnė Gaižauskienė, Audrūnas Kučinskas (Inovatyvios
farmacijos pramonės asociacija; IFPA), Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK atstovai.
Posėdžio pirmininkė informavo apie siūlomą darbotvarkę, VLK atstovas Gintaras Kacevičius
informavo apie turimą papildomą klausimą. Pirmininkei pasiūlius balsuoti dėl pritarimo posėdžio
darbotvarkės projektui su papildomu klausimu, Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių
patvirtinimo įstatymo projekto.
2. Dėl Teritorinės ligonių kasos sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos
priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos
aprašo pakeitimo.
1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto.
Pranešėja VLK Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė (pranešimas pridedamas
prie protokolo).
VLK Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė pristatė klausimą:
Finansų ministerijos prognozuojamą ekonominės raidos scenarijų, Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (toliau – PSDF) biudžeto pajamų prognozę 2022 m., valstybės biudžeto asignavimus, PSDF
biudžeto išlaidų pokytį, papildomas lėšas ASPP, ASPP bazinių kainų/balo verčių padidinimo
tęstinumo užtikrinimą 2022 m., naujų ir esamų ASPP plėtrą, papildomas lėšas vaistams ir MPP,
papildomas lėšas ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidoms kompensuoti,
papildomas lėšas sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms, informaciją apie
PSDF rezervą.
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Pasisakė Tarybos nariai: G. Norkūnas, O. Vitkūnienė, A. Baublytė, G. Kacevičius, R. Rastauskas, L.
Labanauskas, L. Kaveckienė, A. Urbonienė.
Kilus diskusijai dėl pateikto PSDT nutarimo projekto, nuspręsta atskirai balsuoti dėl kiekvieno
punkto.
PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo kiekvienam nutarimo
projekto punktui.
12 Tarybos narių balsavus už, pritarta pirmam nutarimo punktui.
8 Tarybos nariams balsavus už, 4 prieš, pritarta antram nutarimo punktui.
9 Tarybos nariams balsavus už, 3 prieš, pritarta trečiam nutarimo punktui.
PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo pateiktam nutarimo projektui
su visais trimis punktais.
9 Tarybos nariams balsavus už, 3 prieš, pritarta pateiktam nutarimo projektui.
NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto“.
2. SVARSTYTA. Dėl Teritorinės ligonių kasos sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis
sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėja VLK Vaistų kompensavimo skyriaus patarėja Irma Medžiaušaitė (pranešimas pridedamas
prie protokolo).
Siūloma keisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 26 d.
įsakymą Nr. V-2364 „Dėl Teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis
sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Įsakymo projektas parengtas siekiant
tobulinti sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) ir ūkio subjektų dėl kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sudarymo
tvarką, taip pat – siekiant mažinti ūkio subjektų administracinę naštą ir nustatyti, kad TLK sutartis su
ūkio subjektais sudaro ne vieneriems, o trejiems metams.
Šiuo metu galiojančiame Apraše nustatyta, kad kiekviena teritorinė ligonių kasa sudaro
sutartis su savo veiklos zonoje veikiančiais ūkio subjektais. Jei įmonė vykdytų veiklą penkiose TLK
veiklos zonose, tai ta pati įmonė turėtų sudaryti 5 to paties turinio sutartis su 5 TLK. 2021 m.
Lietuvoje buvo pasirašytos 44 sutartys su ūkio subjektais (įskaitant optikas). Įgyvendinus siūlomą
pakeitimą, viena teritorinė ligonių kasa pasirašytų visas sutartis su 28 įmonėmis. Jei viena įmonė
pasirašo sutartis su skirtingomis TLK, tai ūkio subjekto teikiamus receptus priima taip pat skirtingų
TLK darbuotojai, gali būti taikoma skirtinga receptų patikrinimo procedūra, formuotis skirtinga
receptų priėmimo praktika. Toks ūkio subjektas pateikia kelias skirtingas sąskaitas apmokėti
kiekvienai TLK, su kuria yra sudaręs sutartį, vėliau gauna kelis lėšų pavedimus į savo įmonės
sąskaitą.
Įsakymo projektu siūloma nustatyti, kad su visais Lietuvos ūkio subjektais, kaip ir su
vaistinėmis, sutartis pasirašys viena teritorinė ligonių kasa, kuriai bus pavesta tai padaryti VLK
direktoriaus įsakymu. Taip pat siūloma numatyti, kad ūkio subjektas sutartį su teritorine ligonių kasa
pasirašytų 3 metų laikotarpiui. Ūkio subjektų sutartys galėtų būti pasirašomos kvalifikuotu
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elektroniniu parašu arba, jei tai užsienio šalies ūkio subjektas, sutartį būtų galima pasirašyti ir kitu
būdu − išsiunčiant ją registruotu paštu.
Įsakymui įgyvendinti papildomų PSDF biudžeto lėšų nereikės.
Pasisakė Tarybos nariai: L. Paškevičius, O. Vitkūnienė, G. Kacevičius, L. Labanauskas.
PSDT posėdžio pirmininkė O. Vitkūnienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo pateiktam nutarimo
projektui.
12 Tarybos nariams balsavus už, pritarta nutarimo projektui.
NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl Teritorinės ligonių kasos sutarčių su ūkio
subjektais dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo“.
Posėdžio pirmininkė
Odeta Vitkūnienė
Posėdžio sekretorė
Ligita Poškaitė-Balkauskė

