PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS
ELEKTRONINĖS APKLAUSOS PROTOKOLAS
2022- Nr. DTVilnius
Elektroninė apklausa (toliau – apklausa) vyko 2022 m. vasario 21-23 d.
Apklausos pirmininkas Aurimas Pečkauskas.
Apklausos sekretorė Ligita Poškaitė-Balkauskė.
Apklausoje dalyvavo 13 Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Tarybos arba PSDT) narių:
G. Kacevičius, V. Kalinauskas, E. Kvedaraitė, M. Labašauskaitė, D. Migaliova, A. Mockevičius, E.
Neciunskienė, K. Norvainytė, A. Pečkauskas, A. Raulušaitienė, A. Seibutis, V. Sudaris, L. K.
Vaičiakas.
Elektroninės apklausos svarstomas klausimas:
1. Dėl Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos ir jos bazinės kainos patvirtinimo.
2022 m. vasario 21 d. Tarybos nariams buvo išsiųstas kvietimas dalyvauti el. apklausoje bei
svarstomo klausimo medžiaga. Tarybos nariai turėjo balsuoti iki vasario 23 d. 12 val.
1. Dėl Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos ir jos bazinės kainos patvirtinimo.
Klausimą parengė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja Daiva Berūkštienė ir Ekonomikos departamento
Kainų skyriaus vedėja Violeta Kutraitė.
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio
1 dalimi nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, sąrašą ir bazines kainas nustato Sveikatos apsaugos
ministerija, įvertinusi VLK ir PSDT nuomones.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetas (toliau – Komitetas) 2021 m.
gruodžio 1 d. posėdžio protokolu Nr. V1-10 nutarė siūlyti sveikatos apsaugos ministrui į
kompensuotinų PSDF biudžeto lėšomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą įrašyti
suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugą. Taip pat šiai paslaugai pritarė ir Taryba.
Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos teikimo tikslas – teikti suaugusiesiems
pacientams specializuotas kompleksines psichoterapinio ir psichiatrinio gydymo paslaugas, remiantis
biopsichosocialinio modelio pusiausvyros principu ir taikant visuotinai pripažintas ir įrodymais
grįstas psichoterapines technikas, taip pat siekiant pagerinti psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo
efektyvumą ir kokybę. Ši paslauga bus teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje
licenciją teikti psichoterapijos dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugą. Į
psichoterapijos dienos stacionarą bus siunčiami pacientai dėl psichikos ir elgesio sutrikimų esant
šioms sąlygoms:

1) psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas, kai taikant ambulatorinį gydymą (dėl
medikamentų neveiksmingumo ar jų netoleravimo) arba pacientui pageidaujant gydytis
nemedikamentiniais gydymo metodais (kaip pirmaeiliais gydymo metodais) paaiškėja, kad
ambulatorinė psichoterapija yra nepakankamai veiksminga dėl nepakankamo jos intensyvumo arba
reikalingas tęstinis kompleksinis psichoterapinis ir psichiatrinis gydymas po gydymo psichiatrijos
stacionare;
2) pacientas yra motyvuotas gauti psichoterapijos paslaugas.
VLK specialistai, vykdydami sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 14 d. pavedimą Nr. 17-6
„Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų sąrašo“, pagal darbo grupės parengtą Suaugusiųjų psichoterapijos dienos
stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo projektą (toliau – aprašo
projektas) bei pagal darbo grupės 2022 m. sausio 20 d. posėdžio protokolą parengė psichoterapijos
dienos stacionaro paslaugos bazinės kainos (57,06 Eur) projektą.
Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugą pagal aprašo projektą teikia: psichikos
sveikatos priežiūros specialistų komanda (toliau – specialistų komanda), kuriai vadovauja gydytojas
psichiatras, įgijęs teisę taikyti psichoterapijos metodą. Specialistų komandoje be vadovo turi būti dar
ne mažiau kaip vienas gydytojas psichiatras, ne mažiau kaip du asmens sveikatos priežiūros
specialistai, įgiję teisę taikyti psichoterapijos metodą (bent vienas iš jų turintis medicinos psichologo
licenciją) ir vienas psichikos sveikatos slaugytojas. Į specialistų komandą prireikus gali būti
įtraukiami: socialinis darbuotojas, užimtumo specialistas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, meno
terapeutas (-ai) ar kiti specialistai. Pagal darbo grupės posėdžio protokolą bendras pacientų, kuriems
bus teikiama psichoterapijos dienos stacionaro paslauga, skaičiaus vidurkis – 17 pacientų.
Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos bazinės kainos struktūrą sudaro:
1) darbuotojų darbo užmokestis (tiesioginių paslaugos teikėjų) ir draudėjo įmokos – 73,8
proc. (42,11 Eur);
2) bendrosios ir administracinės bei ūkinės sąnaudos, tenkančios paslaugai, – 26,2 proc.
(14,95 Eur).
Numatoma, kad PSDF biudžeto lėšomis vienam pacientui vieno gydymo epizodo metu gali būti
apmokama ne daugiau kaip 30 dienų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų. Per kalendorinius
metus pakartotinai psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos (ne daugiau kaip 30 dienų) gali būti
teikiamos ir už jas apmokama PSDF biudžeto lėšomis dar vieną kartą, jeigu paciento būklė atitinka
tam tikras aprašo projekte nustatytas sąlygas ir nėra nustatytų kontraindikacijų (per kalendorinius
metus vienam pacientui apmokama ne daugiau kaip 60 dienų psichoterapijos dienos stacionaro
paslaugų). Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,27 Eur, sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinama
psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos bazinė kaina sudaro 44,93 balo, o mokėtina suma
gydymo įstaigoms – 57,06 Eur.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Psichikos
sveikatos skyriaus pateiktus duomenis Komitetui apie numatomą 6-iuose (Vilnius (2), Kaunas,
Klaipėda (Palanga), Šiauliai, Panevėžys) psichoterapijos dienos stacionaro centruose (komanda)
lovadienių skaičių (38 016), finansinis poveikis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui
būtų iki 2,169 mln. Eur per metus (38 016 x 57,06=2 169 193 Eur).
13 Tarybos narių balsavus už, pritarta nutarimo projektui (elektroninių laiškų kopijos pridedamos).

NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugos ir
jos bazinės kainos patvirtinimo“.
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