PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS
ELEKTRONINĖS APKLAUSOS PROTOKOLAS
2022- Nr. DTVilnius
Elektroninė apklausa (toliau – apklausa) vyko 2022 m. kovo 17-21 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, E. Neciunskienė, K.
Nemaniūtė-Gagė, K. Norvainytė, A. Pečkauskas, A. Raulušaitienė, A. Seibutis, V. Sudaris, L. K.
Vaičiakas.
Elektroninės apklausos svarstomas klausimas:
1. Dėl širdies transplantacijos paslaugų ir jų bazinių kainų patvirtinimo.
2022 m. kovo 17 d. Tarybos nariams buvo išsiųstas kvietimas dalyvauti el. apklausoje bei svarstomo
klausimo medžiaga. Tarybos nariai turėjo balsuoti iki kovo 21 d. 12 val.
1. Dėl širdies transplantacijos paslaugų ir jų bazinių kainų 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 dalyje ir 25 straipsnio
1 dalyje 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 2020 m. gegužės 28 d.
protokolu pritarė naujiems širdies transplantacijos etapams, taip pat tam pritarė ir Taryba 2021 m.
balandžio 27 d. nutarimu.
VLK pagal parengtą Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir
apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) naują redakciją bei pagal
pateiktus Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų duomenis apie transplantacijos paslaugų teikimą apskaičiavo 2-jų naujai
įrašytų į Aprašą paslaugų bazines kainas:
1. į Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą (toliau – Registras)
įrašyto recipiento periodinio stacionarinio ištyrimo paslaugos bazinė kaina – 1 515,70 balo;
2. periodinio ambulatorinio recipiento stebėjimo po pagalbinio kraujotakos prietaiso
prijungimo paslaugos bazinė kaina – 177,42 balo.

PSDT nutarimo projekte 3–13 punktuose nurodytų paslaugų bazinės kainos buvo
perskaičiuotos, nes pagal naujai parengtą Aprašą teikiant šias paslaugas nebeatliekami kai kurie
laboratoriniai tyrimai, be to, vietoj nurodytų papildomai atliekamų laboratorinių tyrimų buvo
nustatyti būtinai atliekami kiekvienam pacientui tyrimai.
Pateikiame PSDT nutarime nurodytų perskaičiuotų Širdies transplantacijos etapų bazinių
kainų pasikeitimus:
Širdies transplantacijos paslaugos, kurios bazinė kaina buvo
perskaičiuota, pavadinimas
3. paciento atranka dėl įtraukimo į laukiančiųjų širdies transplantacijos
sąrašą
4. Į Registrą įrašyto recipiento periodinio ambulatorinio ištyrimas
5. recipiento atranka, ištyrimas ir paruošimas širdies transplantacijai
6. gydymo reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje po širdies
transplantacijos paslauga
7. paciento gydymas stacionare po širdies transplantacijos
8. paciento ambulatorinis stebėjimas po širdies transplantacijos
9. po širdies transplantacijos imunosupresinį gydymą gaunančiam
pacientui būdingų infekcijų gydymas
10. paciento stacionarinis ištyrimas po širdies transplantacijos
11. gydymas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje po
pagalbinio kraujotakos prietaiso prijungimo
12. periodinis stacionarinio recipiento stebėjimas po pagalbinio
kraujotakos prietaiso prijungimo
13. recipiento su pagalbiniu kraujotakos prietaisu gydymas širdies
chirurgijos skyriuje dėl infekcinių susirgimų ir (ar) kitų komplikacijų

Bazinės kainos (balais)
didėjimas+ /
mažėjimas –
+ 189,19
+ 1,70
- 4,80
+ 6,31
+ 104,22
+ 22,13
+ 4,51
+ 213,76
+ 3,76
+ 83,02
+ 6,52

Naujai apskaičiuotų paslaugų bazinių kainų struktūra:
paslaugos Nr. 1 (1 815,80 euro):
1. darbo užmokesčio fondas ir draudėjo įmokos – 34,9 proc. (633,13 euro);
2. vaistai, reagentai – 19,0 proc. (344,84 euro);
3. tvarsliava ir kitos vienkartinės priemonės – 2,4 proc. (43,52 euro);
4. tyrimai – 30,9 proc. (561,93 balo);
5. bendrosios ir administracinės bei ūkinės sąnaudos, tenkančios paslaugai, – 12,8 proc.
(232,38 euro);
paslaugos Nr. 2 (212,55 euro):
1. darbo užmokesčio fondas ir draudėjo įmokos – 18,9 proc. (40,19 euro);
2. vaistai, reagentai – 3,9 proc. (8,19 euro);
3. tvarsliava ir kitos vienkartinės priemonės – 2,1 proc. (4,56 euro);
4. tyrimai – 68,2 proc. (144,86 euro);
5. bendrosios ir administracinės bei ūkinės sąnaudos, tenkančios paslaugai, – 6,9 proc.
(14,75 euro).
Atsižvelgus į tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
teikiamų pagal 2015–2025 metų transplantacijos programą, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,198

euro, sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamos paslaugų bazinės kainos balais atsiskaitant su
asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bus padidintos 19,8 procento.
Naujų širdies transplantacijos paslaugų ir perskaičiuotų paslaugų metinis finansinis
poveikis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui sudarys apie 55 tūkst. eurų.
13 Tarybos narių balsavus už, pritarta nutarimo projektui (elektroninių laiškų kopijos pridedamos).
NUTARTA pritarti pateiktam PSDT nutarimui „Dėl širdies transplantacijos paslaugų ir jų bazinių
kainų patvirtinimo“.
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