
20 Kokios patirties reikia ateičiai? 

2018 m. gruodžio 7 d. 
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20 

Prieš ir po 20 metų 

1995 1998 2018 

• Sveikatos apsaugos sistemos tvarumas ir skaidrumas 

• Vaistų kainų tvirtinimo mechanizmas ir operatyvumas 

• Vaistų kompensavimo sistemos ir sprendimų priėmimo aiškumas  

• Lietuvos vaistų rinkos statistinės informacijos viešumas 

• Vaistų registracijos taisyklių reglamentavimo konkretumas 

• Vaistų reklamuotojų tvarkos reglamentavimas 

• Vienodų sąlygų gamintojams 

sudarymas ir skaidrumas 

• Vienodas vaistų prieinamumas 

pacientams 

• Racionalus vaistų vartojimas 
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Žmogaus teisėmis grįstas požiūris 

JT Ekonomikos, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas:  

• aukščiausių sveikatos standartų kiekvienam 

užtikrinimas 

• nesukuria teisės kiekvienam nedelsiant gauti gydymą 

už bet kokią kainą  

• progresyvus realizavimas reiškia, kad sveikatos apsauga 

turi būti prieinama visiems pacientams 

A human rights-based approach to the reimbursement of expensive medicines. Perehudo K., Toebesb B., Hogerzeila H. 
// Bulletin of the World Health Organization 2016;94:935-936  



20 Countries that have high healthcare  

spending with underwhelming health  

usually have one thing in common, according to 

Britnell (Dr. Mark Britnell, Chairman and Partner, 

Global Health Practice, KPMG). 

 

„The shared feature of systems like these is 

that resources are misallocated – either to a 

particular section of society (leaving another 

section without) or to particular kinds of 

service (usually hospitals) sucking up the 

funding that would be better spent elsewhere.“  
 
 
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/which-countries-

have-the-most-cost-effective-healthcare 

Kas bendro neefektyvioms sistemoms?  
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Nauda valstybei  

Šaltinis: 2017 m. Kompensuojamųjų vaistų suvartojimo ataskaita, VLK 

88 % 34 % 

Receptų skaičius PSDF išlaidų vaistams 
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Išlaidos vaistams ir MPP. PSDF  
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Generinių ir biopanašių 
suvartojimo prognozės (proc., DDD) 

Vaistų politikos gairės, 2017 
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Racionalus vaistų vartojimas 

• correct drug 

• appropriate indication 

• appropriate drug considering efficacy, safety, suitability for the patient, and 
cost 

• appropriate dosage, administration, duration 

• no contraindications 

• correct dispensing, including appropriate information for patients 

• patient adherence to treatment 

 

Šaltinis: WHO, 2009, 2012 

The rational use of drugs requires that patients receive 

medications appropriate to their clinical needs, in doses that 

meet their own individual requirements for an adequate period 

of time, and at the lowest cost to them and their community. 
            WHO conference of experts Nairobi 1985 
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Ar suvartojate visus įsigytus kompensuojamus vaistus savo ligai gydyti? 

37% 

Įsigytų kompensuojamųjų vaistų 
suvartojimas ligai gydyti 

Apklausa vykdyta 2018 m. rugsėjo mėn. 
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Pacientas prisimoka 
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Kokią sumą pinigų sutiktumėte išleisti per mėnesį už galimybę įsigyti ne kompensuojamų vaistų sąraše esančius, o Jūsų norimus vaistus? 

Suma pinigų, kurią sutiktų išleisti už 
galimybę įsigyti norimus vaistus (proc.) 

*Galimi keli atsakymai; suma viršija 100% 
Apklausa vykdyta 2018 m. rugsėjo mėn. 



20 20 

http://klokalistan2.janusinfo.se/2018/Hjarta-och-karl/ 

Pridėtinę vertę 
kuriantys generiniai 
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Ar Jums būtų svarbu turėti galimybę vietoj kelių tablečių išgerti tik vieną sudėtinių vaistų tabletę? 

Sudėtinių vaistų tablečių vartojimas (proc.) 

Jaunesnio bei vidutinio amžiaus (26-45 m.), 
didesnes pajamas gaunantys (daugiau nei 
500 Eur) asmenys dažniau linkę manyti, 
kad būtų labai patogu turėti galimybę 
vietoje kelių tablečių išgerti tik vieną 
sudėtinių vaistų tabletę. 

Apklausa vykdyta 2018 m. rugsėjo mėn. 
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Skaidrumas 

Vyriausybė/SAM/ 

reguliuotojai 

Dialogas 

Konsultacijos 
Komunikacija Asociacijos 

Pacientai 

Sistemos tvarumas 

Gydytojai 

Politinė valia 

Gamintojai 
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Skaidrumo siekiamybė 

1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyva dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų 

sritį, skaidrumo. 

LR valstybės kontrolės konferencija „Signals“, Vilnius, 2018 m. lapkričio 28 d. 

• Pasitikėjimas ir įtraukimas 

• Sprendimų prognozuojamumas 

• Sprendimai atsižvelgiant į visų susijusių pusių pasiūlymus 

• Vienodas gamintojų asociacijų traktavimas 

• Objektyviais ir patikrinamais kriterijais argumentuoti sprendimai 

• Deklaruoti galimi interesų konfliktai ir jų vengimas 

• Nuoseklus reguliavimas  

• Protingi konsultacijų su gamintojais terminai 




