Farmacijos ir Sveikatos draudimo
įstatymų pakeitimo projektai

ĮŽANGA
354 mln.

Valstybės
išlaidos

Kompensuojamieji
receptiniai vaistai ir
medicinos pagalbos
priemonės

127 mln.

Receptiniai
nekompensuojamieji
vaistai

22 mln.

Pacientų
išlaidos

170 mln.

Nereceptiniai
vaistai

280 mln.

Maisto papildai

Valstybės ir jos piliečių interesas – laiku gauti saugius, efektyvius ir kokybiškus vaistus už prieinamas
kainas tiek šaliai, tiek patiems žmonėms.

PROBLEMA nr.1

OECD (2022), Pharmaceutical spending (indicator). doi: 10.1787/998febf6-en (Accessed on 01 February 2022)

PROBLEMA nr.2

PROBLEMA nr.3 – Neracionalus vaistų vartojimas
•
•
•

Paplitusi savigyda, gydytojų nurodymų nesilaikymas.
Žemas visuomenės sveikatos raštingumas.
Didelis maisto papildų ir nereceptinių vaistų vartojimas.

Tonos

Naikintinų vaistinių preparatų surinkimas iš gyventojų

19,4

21,3

2018

2019

28,5

29,7

2020

2021

Metai
Valstybės ir jos piliečių interesas – laiku gauti saugius, efektyvius ir kokybiškus vaistus už prieinamas
kainas tiek šaliai, tiek patiems žmonėms.

TIKSLAI
Įgyvendinti Konstitucinio
teismo nutarimą. perkeliant
kainodaros principus į
įstatymo lygmenį.

Mažinti finansinę naštą,
tenkančią namų ūkiams dėl
įsigyjamų kompensuojamųjų
vaistų bei MPP.

•
•
•

Racionaliai naudoti valstybės
biudžeto bei PSDF lėšas,
siekiant įtraukti naujų
inovatyvių vaistų, MPP ir
praplėsti jų skyrimo sąlygas.

Pacientai, taupantys namų ūkio lėšas dėl priemokų
dengimo.
Pacientai, taupantys lėšas dėl mažėjančių MPP priemokų.
Pacientams prieinami nauji, inovatyvūs medikamentai, MPP,
plečiamos jau skiriamų vaistų skyrimo sąlygos.

PRIEMONĖS
Mažinti finansinę naštą, tenkančią namų ūkiams dėl
įsigyjamų kompensuojamųjų vaistų bei MPP

•
o
o

Vidutinė paciento priemoka per metus ~ 15 Eur
>120 tūkst. pacientų priemokos > 45 Eur
20 tūkst. > 130 Eur

•
o
o

Vaistų priemokų krepšelis. 3 vid. priemokų dydžiai –
45 Eur
Aktyvus renkantis vaistus su mažiausia priemoka
Viršijus 45 Eur – dengiama VB lėšomis

•

Suomija, Danija, Norvegija, Švedija ir kt.

PRIEMONĖS
Mažinti finansinę naštą, tenkančią namų ūkiams dėl
įsigyjamų kompensuojamųjų vaistų bei MPP
•

MPP priemokos – nuo 50 iki > 300 proc. (700 proc. ir t. t.)
• 5 proc. visų MPP – priemokos > 300 proc.

•

Viso išlaidos – 17 mln. Eur
• Priemokos – 3,4 mln. Eur

•

Siūloma MPP priemokų lubas nustatyti 50% (ne daugiau
20,33 Eur)

•

MPP ir vaistų priemokų dengimas VB - +75 m ir mažas
pajamas gaunantiems asmenims
• Šiuo metu – 60 proc. pacientų renkasi brangesnius
arba brangiausius, numatyta 15 mln. Eur

•

Koreguoti dengimo tvarką, dengiant MPP ir vaistus su
mažiausia priemoka

PRIEMONĖS
Racionaliai naudoti valstybės biudžeto bei PSDF lėšas, siekiant įtraukti naujų
inovatyvių vaistų, MPP ir praplėsti jų skyrimo sąlygas.
• Išorinis referavimas – kaina nustatoma, palyginant su kitų ES šalių kainomis
•
•
•

Absoliuti dauguma ES šalių.
Rekomenduojama tarptautinių organizacijų.
Gamintojai ir tiekėjai turi prisitaikyti prie kainos.

• Bus taikomas 2 ir > tiekėjų vaistų grupėse
• Skatina konkurencija tarp gamintojų / tiekėjų
• Padės atvesti į šalį naujus, labai laukiamus vaistus, MPP
bei praplėsti jau kompensuojamųjų skyrimo sąlygas

Apibendrinant
Siūlomi pokyčiai nukreipti į namų ūkio
išlaidų taupymą bei siekį pritraukti naujų,
inovatyvių vaistų ir MPP bei praplėsti jau
naudojamų skyrimo sąlygas
Valstybės ir jos piliečių interesas – laiku gauti saugius, efektyvius ir kokybiškus vaistus už prieinamas
kainas tiek šaliai, tiek patiems žmonėms.

