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ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS VEIKLOS ZONOS VAISTŲ KOMITETO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių teritorinės ligonių kasos veiklos zonos vaistų komiteto nuostatai (toliau – Nuostatai)
nustato Šiaulių teritorinės ligonių kasos veiklos zonos vaistų komiteto (toliau – Komitetas) sudarymo
pagrindus, veiklos tikslus, funkcijas ir teises.
2. Šiaulių teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) metodiškai vadovauja Komiteto darbui ir atlieka
sekretoriato funkcijas.
3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir
kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
Racionalaus vaistų vartojimo sąvoka suprantama taip, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos medicinos
normos MN 158:2016 „Gydytojas klinikinis farmakologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. V-1276 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 158:2016 „Gydytojas klinikinis
farmakologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.
4. Komitetas vykdo veiklą TLK veiklos zonoje. Komiteto konferencijos gali būti organizuojamos
visoje Lietuvoje.
II SKYRIUS
KOMITETO VEIKLOS TIKSLAI, KOMITETO SUDARYMO PAGRINDAI
5. Komiteto veiklos tikslai:
5.1. analizuoti vaistų, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, įskaitant ambulatoriniam gydymui išrašomus
kompensuojamuosius vaistus ir centralizuotai PSDF biudžeto lėšomis apmokamus vaistus (toliau −
kompensuojamieji vaistai), vartojimą;
5.2. siūlyti TLK kompensuojamųjų vaistų racionalaus vartojimo stebėsenos rodiklius;
5.3. vykdyti kompensuojamųjų vaistų vartojimo stebėseną;
5.4. teikti rekomendacijas apie racionalų kompensuojamųjų vaistų vartojimą asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), vaistinėms ir TLK;
5.5. gilinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų žinias apie racionalų kompensuojamųjų
vaistų skyrimą;
5.6. teikti siūlymus TLK ir (ar) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – VLK) dėl racionalaus kompensuojamųjų vaistų vartojimo reglamentavimo;

5.7. informuoti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistus apie racionalų kompensuojamųjų
vaistų skyrimą, išrašymą bei išdavimą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos
apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, teikimą, susijusį su kompensuojamųjų vaistų skyrimu.
6. TLK direktorius įsakymu sudaro Komitetą iš ne mažiau kaip 7 asmenų (iš jų bent du asmenys
turi būti TLK darbuotojai) ir tvirtina jo personalinę sudėtį. Į Komiteto sudėtį turi įeiti ne mažiau kaip po
vieną Nuostatų 9 punkte nurodytų profesijų ir institucijų atstovą. Komiteto nariai skiriami dvejų metų
laikotarpiui. Tas pats asmuo Komiteto nariu gali būti skiriamas kelioms kadencijoms.
7. Komiteto nariu, atstovaujančiu TLK ar kitai valstybės įstaigai, skiriamas darbuotojas, turintis
aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sveikatos mokslų, informatikos mokslų arba socialinių mokslų
studijų krypčių grupėms priskiriamą išsilavinimą ir įgytą ne mažesnę kaip vienų metų patirtį privalomojo
sveikatos draudimo ar sveikatos sistemos administravimo srityje.
8. Komiteto personalinė sudėtis gali būti keičiama, jei Komiteto narys raštu atsisako dalyvauti
Komiteto darbe arba nedalyvauja trečdalyje Komiteto posėdžių per metus.
9. Komiteto nariais skiriami:
9.1. įvairių sričių praktikuojantys gydytojai specialistai, turintys ne mažesnę kaip 5 metų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtį ir atstovaujantys sveikatos priežiūros specialistus
vienijančioms organizacijoms;
9.2. vaistininkai, turintys ne mažesnę kaip 5 metų farmacinių paslaugų teikimo vaistinėje patirtį
ir atstovaujantys farmacijos specialistus vienijančioms organizacijoms;
9.3. gydytojai klinikiniai farmakologai arba gydytojai, atstovaujantys Lietuvos klinikinės
farmakologijos draugijai, turintys ne mažesnę kaip vienų metų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo patirtį;
9.4. TLK ir VLK atstovai.
III SKYRIUS
KOMITETO FUNKCIJOS IR TEISĖS
10. Komitetas vykdo šias funkcijas:
10.1. analizuoja kompensuojamųjų vaistų suvartojimo duomenis bei pacientų gydymo
efektyvumą pagal:
10.1.1. kompensuojamųjų vaistų suvartojimo duomenų vertinimo metodikas, jei tokios yra
patvirtintos;
10.1.2. kompensuojamųjų vaistų skyrimo stebėsenos rodiklius;
10.1.3. tarptautinėse vaistų vartojimo apžvalgose skelbiamą informaciją;
10.1.4. kokybinius tyrimus ir analizes, vykdomus pagal privalomojo sveikatos draudimo
informacinės sistemos „Sveidra“ (toliau – informacinė sistema „Sveidra“) duomenis;
10.1.5. sveikatos apsaugos ministro patvirtintas ir (ar) oficialiai paskelbtas ligų diagnostikos ir
gydymo metodikas ar gydymo tvarkos aprašus, taip pat tarptautinių organizacijų ir (ar) tarptautinių
gydytojų profesinių draugijų parengtas ligų gydymo rekomendacijas, Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos arba Europos Komisijos oficialiai
skelbiamą informaciją apie vaistą (toliau − vaistinio preparato charakteristikų santrauka);
10.2. skelbia pranešimus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams apie racionalų
kompensuojamųjų vaistų skyrimą ir vartojimą;
10.3. organizuoja posėdžius, į kuriuos kviečia sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistus;
10.4. tobulina sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją organizuodami
seminarus ir konferencijas.
10.5. teikia informaciją apie savo veiklą TLK ir VLK.

11. Komitetas turi teisę:
11.1. gauti iš TLK ir VLK reikiamą informaciją savo funkcijoms vykdyti;
11.2. iš informacinės sistemos „Sveidra“ gauti nuasmenintą informaciją apie pacientams išrašytų
kompensuojamųjų vaistų receptų išdavimą (pardavimą);
11.3. gauti iš valstybės institucijų, vaistinių ir ASPĮ visą reikiamą informaciją apie svarstomus
klausimus, kreiptis dėl informacijos į gydytojus specialistus vienijančias organizacijas ar pacientų
organizacijas;
11.4. skirti atstovus dalyvauti ASPĮ, valstybės institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir
konferencijose, kuriuose svarstomi racionalaus vaistų vartojimo klausimai, teikti pasiūlymus;
11.5. prireikus kviesti į Komiteto posėdžius atitinkamų sričių sveikatos priežiūros specialistus,
galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;
11.6. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą;
11.7. organizuoti seminarus ir konferencijas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams,
kuriose būtų pateikiama mokslinė, praktinė ir analitinė informacija apie kompensuojamųjų vaistų
racionalų skyrimą.
12. Komitetas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu,
sveikatos apsaugos ministro patvirtintais kompensuojamųjų vaistų skyrimo, išdavimo (pardavimo) ir jų
įsigijimo išlaidų kompensavimo bei (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš
PSDF biudžeto lėšų tvarkos aprašais, oficialiai skelbiamomis diagnostikos ir gydymo metodikomis arba
protokolais, taip pat tarptautinių organizacijų ir (ar) tarptautinių gydytojų profesinių draugijų
parengtomis ligų gydymo rekomendacijomis, vaistinių preparatų charakteristikų santraukose nurodyta
vaisto informacija.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Komitetą sudaro, jo nuostatus ir darbo reglamentą tvirtina TLK direktorius.
14. Komitetas teikia VLK Vaistų kompensavimo skyriui visą reikiamą informaciją metiniam
veiklos įvertinimui atlikti.
_____________________

