PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA
NUTARIMAS
DEL ASMENS SVEIKATOS PRIEZIU OS PASLAUGy EINANSAVIMO DIDINIMO NUO
2018 M. GEGUZES 1 D.

2018 m. balandzio 5 d. Nr. DT- 3/1
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo jstatymo 23 straipsnio 1 d limi, 25
straipsnio 1 dalimi ir28 straipsniu, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudzeto rezervo lesij skyrimo
ir naudojimo tvarkos apra§u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. birzelio 3 d. nutarimu
Nr. 798 „De! Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudzeto rezervo lesq skyrimo ir naudojimo tvarkos
apraso patvirtinimo , be! Privalo ojo sveikatos d audimo fondo biudzeto 16sij paskirstymo teritorinems

ligoni kasoms pagal gyventoj skaiciq tvarkos apraSo, atvirtinto Lietuvos R spublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. lapkricio 16 d. jsak mu Nr. V-812 „Del Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biud eto le§ij paskirstymo teritorinems ligoniij kaso s pagal gyventoji] skai6iij tvarkos ap aso
patvirtinimo , 8.1 ir 11.7 papunkCiais, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. kovo 13
d. nutarimo Nr. 167 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes prog amos jgyvendinimo piano
patvirtinimo priemon „Nauji{ seimos gydytojo aptarn ujamij gyventoji} skaiciaus normatyvij
nustatymas ir jiems taikyti reikalingij prielaid sudarymas , taip pat atsizvelgdama j erybines grupes,
suda ytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 24 d. jsakymu r. V-I208,
ir jungtines profesinii} s jung atstovybes atstovi} 2017 m. gruodzio 13 d. kolektyviniij derybij susitarimq
Nr. S-391 bei tarp inybines darbo g upes, sudarytos Li tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. spalio 16 d. jsakymu Nr. V-t 172 „Del nuomones parengimo del Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biud to 2018 m. projekte numatytq asignavimij naudojimo prioritetq 5 priimtus sprendimus,
Privalomojo sveikatos draudimo taryba n u t a r i a:
1. Pritarti:
l. I. pi mines ambulatorines asmens sveikatos prieziuros (toliau - PAASP) paslaugij:
1.1.1. naujoms vieno gyventojo PAASP paslaugij etinems bazinems kainoms bei gyventoji}
amziaus grupems:
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1.1.2. naujo laikinojo kompensacinio priedo uz vaikq iki l metij sveik tos prieziur d dziui
57 balams;
1.1.3. naujo laikinojo kompensacinio p iedo uz vaikq nuo 1 iki 7 met sveik tos prieziurq

dydziui 12 balq;
1.1.4. naujo laikinojo ko pensacinio priedo uz v ik nuo 8 iki 17 metq sveikatos prieziu q
dydziui 5 balams.
1.2. PAASP paslaug , ambulatorini asmens sveikatos prieziu os paslaugij, issky us dienos

chirurgijos paslaugas, skubios konsultacines sveikatos prieziuros pagalbos bei paslaug , teikiam pagal
p evencines progr mas, baziniq kainq, AASP metines bazines kainos, skatinamojo priedo, moka o uz

PAASP paslaugas, priedo uz gerus PAASP rezultatus, prie o uz kiekvienq aptarnaujamq kai o
gyvenamiy vietoviq bei miest , kuri gyventoj skaicius nevirsija 3 tukstanci , gyventoj , priedo ui
kiekvienq prirasytq prie seimos gydytojo (si nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teiki vi aus ligq ar

2
vaikij iigij gydytojas), gyventoj , priedo u2 gyventojo, turincio specially) nuolatines sl ugos poreikj
aptarnavim , priedo, mokamo PAASP jstaigai, akredituotai teikti seimos gydytojo pasl ugg, bei priedo,
mokamo uz Europos S jungos apdraustiyij valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveik tos prieziiiros

jstaigai pateikusi S2 arba El 12 formas, apsilankym*} pas Seimos gy ytoj del PAASP p siaugij ir
finansavimo didinim i 14proc.,
1.3. greitosios medicines pagalbos pasiaugij baziniq kainij ir finansavimo didinimui 13 proc.,
1.4. slaugos ir da tij protezavi o pasiaugij baziniq kainij (baziniq dydziij) ir finansavimo
didinimui 12 proc.,
1.5. medicinines reabilitaeijos ir sanatorinio gydymo pasiaugij baziniij kainij ir finansavimo
didinimui 11 proc.,
1.6. stacionariniij asmens sveikatos prieziuros pasi ugij, dienos chirurgijos pasiaugij,

ambuiato inemis szjiygomis atliekamij brangiijjij ty imij ir procedunj bei pasiaugij, teikiamij pagal
Transplantacijos programij, baziniij kainij ir finansavimo didinimui 10 proc.
2. Pritarti, kad sio nutarimo 1.2-1. papunkeiuose nuro ytam tikslui jgyvendinti papildomai

butij skirt 99 500 000 (devyniasde imt devyni milijonai penki simtai tukstanciij) eunj:
2.1. is Privalomojo sveikatos draudimo fondo bi dzeto rezervo rizikos valdymo dalies -

80 000 000 (astuoniasdesimt milijomj) eurq asmens sveikatos prieziuros paslaugoms, apskaitomoms
p gal Priv lomojo sveikatos d audimo fondo biudzeto 01 iSlaidij straipsnj „Asmens sveikatos prieziu os
paslaugoms", 03 islaidij straipsnj „Medicininei reabilitaeijai ir sanatoriniam gydymui" ir 05 islaidtj
straipsnj „Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo islaidoms",
2.2. i§ teritorinems ligonitj kasoms nepaski stytij lesij, numatytq Priv lomojo sveikatos draudimo
fondo biudzeto 01 islaidij str ipsnyje „Asmens sveikatos p ie i ros aslaugo s" (Privalomojo sveikatos
d audimo fondo biudzeto lesq paskirstymo te itorinems iigoniq kasoms pagal gyventojij skaiciij tvarkos
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkricio 16 d. jsakymu

Nr. V-812 „Del Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudzeto lesij paskirstymo teritorinems ligoniij
asoms pagal gyventojij skaiciij tvarkos apraso patvirtinimo", 8, 10 ir 11 punktij nuostatoms jgyvendinti),

- 19 500 000 (devyniolika milijomj penki simtai tuksta Siq) eunj.
3. Pritarti, kad sio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytam tikslui jgyvendinti papildomai butij skirta
4 600 000 (keturi milijonai se§i §imtai tukstanciij) eurij is teritorinems ligoniij kasoms nepaskirstytij lesq,
numatyt Privalomojo sveikatos draudimo fon o biudzeto 01 islaidq straipsnyje „Asmen sveikatos
prieziuros paslaugoms" (Privalomojo sveikatos d audimo fondo biudzeto lesq paskirstymo teritorinems
ligoni kasoms pagal g ventoj skaiciij tva kos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsa gos ministro 2004 . lapkricio 16 d. jsakymu Nr. V-812 „Dei Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudZeto les paski sty o teritorinems ligoni kaso s pagal gyventojq skaiciij tvarkos apraso
patvirtinimo", 8, 10 ir 11 punktq nuostatoms jgyven inti).
4. Rekomenduoti asmens sveikatos prieziuros jstaigoms sio nutarimo 2 punkte nurodytas lesas
naudoti sveikatos prie iuros specialist , teikianciq asmens sveikatos prieZiuros pasla gas, darbo

u mokesciui didinti, prioritetq teikiant maziausiai uzdirbantiems specialistams.
5. Siulyti 2019 m. ir tolesniais etais didinti valstybes biud eto asignavim sumq vaistybes
p iskirtoms Privalo ojo sveik tos d audimo fondo biudzetui funkeijoms vykdyti.
. Pakeisti irmines ambulatorines asmens sveikatos prieziuros pasiaugij teiki o organizavimo

i si aslaugq isiaidq apmokejimo tvarkos ap asq, patvirtintq Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. gruodzio 5 d. jsaky u Nr. V-943 „Del Pirminfcs amb latorines asmens sveikatos

prieziuros p slaug teikimo organizavimo ir siq paslaug islaidij apmokejimo tvarkos apraso tvirtinimo",
ir ripazinti netekusi galios 6 punktq, nustatantj seimos gydytojo ko ndos (t ip pat vidaus lig ar vaik
ligq gydytojq) aptarn ujamq gyventojq, prirasyt prie PAASP jstaigos gyventojq ir apdraust
privalomuoju sveikatos draudimu, skaiciaus normatyvus pagal apylinkes tipq.

7. Pritarti sio nuta imo jsigaliojimui 2018 m. geguzes 1 d.
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