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1 KODĖL TAI TURĖTŲ RŪPĖTI



VISUOMENĖS LŪKESTIS

Vaistai yra nepanašūs į jokią kitą prekę, nes visuomenė tikisi, kad visi pacientai

gaus jiems reikiamų vaistų

Visi ES pacientai turi turėti vienodas galimybes pasinaudoti šiuolaikine

medicina

Galimybė gauti būtinų vaistų yra teisės į aukščiausio įmanomo lygio sveikatos

apsaugą ir ES įsipareigojimo laikytis gerovės principo (ES sutarties 3

straipsnis) dalis

Ši teisė negali būti taikoma tik vienai vaistų rinkos daliai, ji turi galioti visai

rinkai

Kai pacientui reikia vaistų, labai svarbu, jog jis iš anksto žinotų, kokios bus jų

gavimo ir kompensavimo taisyklės

Šaltinis: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014-04-29 ir 2012-07-12 nuomonės Nr. CCMI/119 ir 

INT/642, Briuselis



INDĖLIS GYVENIMO TRUKMEI

40-59% gyvenimo trukmės pailgėjimas 52 šalyse yra siejamas su inovatyvių

vaistų vartojimu. Gyvenimo trukmės ilgėjimas tęsiasi dėl progreso gydant

širdies ir kraujagyslių bei vėžio ligas

Šaltinis: EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, Edition 2012
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FARMACIJOS PRAMONĖ ES

5-tas didžiausias industrijos sektorius

Didžiausias R&D intensyvumo ir privačių

investicijų rodiklis

Didžiausia pridedamoji vertė skaičiuojant

vienam darbuotojui

Indėlis ES prekybos pertekliui – 48,3

mlrd. EUR

Investicijos Europoje – 27,5 mlrd. EUR

Įdarbina 660 000 žmonių, ir 3-4 k.

daugiau darbo vietų yra priklausomos

nuo šios pramonės



STRATEGINIS SEKTORIUS ATEIČIAI

Farmacijos sektorius yra vienas svarbiausių strateginių sektorių Europos

ateičiai, nes prisideda prie:

ekonomikos augimo aukštos kokybės užimtumo

investicijų į mokslo bazę visuomenės sveikatos

Taigi, sveikata – ekonomikos klestėjimo prielaida

Geresnis vaistų naudojimas ir vaistų inovacijos gali atlikti svarbų vaidmenį

Tačiau būsima sėkmė priklauso nuo politikos, remiančios tinkamą inovacijų

taikymą Europos sveikatos priežiūros sistemose

Šaltinis: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014-04-29 nuomonė Nr. CCMI/119, Briuselis



2 REGULIAVIMO APŽVALGA



VAISTŲ GYVAVIMO CIKLAS

Vaistų gyvavimo ciklas sudaro

pagrindą nuolatiniam naudingų

technologijų srautui užtikrinti, kartu

užtikrinant tinkamą valstybės

biudžeto pajėgumą

MTTP

Patentu apsaugotų gaminių rinka

Patentu neapsaugotų gaminių rinka



PASIŪLOS IR PAKLAUSOS REGULIAVIMAS

Kaip ir kiekviena rinka, farmacijos sektorius apibūdinamas pagal:

• pasiūlą, kurią sudaro vaistų gamintojai, ir pagal

• paklausą, kuri apima pacientus, vaistus išrašančius specialistus ir vaistus parduodančius vaistininkus

Lietuvoje mokėtojas (valstybė) atlieka esminį vaidmenį vaistų rinkoje kaip

pirkėjas ir kaip reguliuotojas

Jo intervencijos į rinką veiksmai gali būti skirstomi į 3 dideles grupes:

• pasiūlos reguliavimas: vaistų kainų nustatymo (reguliavimo) metodai,

• pasiūlos reguliavimas taikant vaistų kompensavimo politiką,

• paklausos reguliavimas, įskaitant politiką gydytojų, vaistinių ir pacientų atžvilgiu



VAISTŲ KAINŲ REGULIAVIMAS IR VAISTŲ KOMPENSAVIMAS

Vaistų kainų reguliavimas:

• Reikalavimai deklaruojamai kainai (skiriasi

inovatyviems ir generiniams vaistams, yra planų

reguliuoti ir pasibaigusio patento galiojimo

vaistams, neturintiems generinių analogų);

• Referentinės šalys

• Maksimalūs antkainių dydžiai;

• Pacientų priemokų nuolaidų reguliavimas

Vaistų kompensavimas:

• valstybės apdraustiems asmenims, išrašytiems gydytis

ambulatoriškai;

• tik bazinė vaisto kaina (atitinkamos vaistų grupės

mažiausią mažmeninės kainos dalį turinčio

medikamento kaina);

• tik tie vaistai, kurie įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų

vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas) ir į

Kompensuojamųjų vaistų (B sąrašas) sąrašą;

• Centralizuoti pirkimai / Ligoninių tenderiai



KAINŲ REGULIAVIMAS

Tiek kompensuojamų, tiek nekompensuojamų vaistų kainų reguliavimas - per

maksimalių antkainių dydžių nustatymą:

didžiausia mažmeninė kaina = deklaruota kaina + nustatyti didmeninės ir

mažmeninės prekybos antkainiai

Svarbiausi kainos parametrai:

• reikalavimai deklaruojamai kainai (priklauso nuo referencinėse valstybėse esančių kainų);

• farmakoekonominė vertė bei įtaka PSDF biudžetui (inovatyviems kompensuojamiems)

• bazinės kainos nustatymo tvarka (kompensuojamiems vaistams)

• išlaidų valdymo sutartys (inovatyviems kompensuojamiems)

• nuolaidos paciento priemokai

Kiti bazinės kainos apskaičiavimo kriterijai:

• vaistų grupavimas,

• tarpusavyje pakeičiamų vaistų sąrašai



VAISTŲ KOMPENSAVIMAS

Vaistas kompensuojamas 100, 90, 80 arba 50 proc., tačiau tik:

Bazinė kaina

Bazinė kaina nustatoma pagal atitinkamos vaistų grupės mažiausią

mažmeninę kainą

Tik tas vaistas, kuris įrašytas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti

sąrašą (A sąrašas) ir į Kompensuojamųjų vaistų (B sąrašas) sąrašą

Tam tikrais atvejais – tik jei pasirašyta išlaidų valdymo sutartis ir (ar) mažinama

paciento priemoka



3 SISTEMOS SKAUDULIAI



MTTP etapas tapo ilgesnis,
brangesnis ir rizikingesnis

Dėl reguliuotojų ir sistemos mokėtojų
prašomos išsamesnės informacijos
farmacijos įmonės yra priverstos ilgiau
užtrukti

Patentais apsaugotų produktų rinkos etape
mokėtojai tapo reiklesni ir kritiškesni,
reikalauja daugiau įrodymų, kad vaistas yra
ne tik saugus ir veiksmingas, bet ir
ekonomiškai efektyvus

Rinka, kurioje pramonė atgauna
investuotas lėšas, yra mažesnė
palyginti su ankstesniais laikais, o
vaistų kūrimo sąnaudos išaugo ir auga
toliau

Daugumoje šalių fiskalinio
konsolidavimo programose vaistų
sektoriui užkrauta neproporcingai
didelė sutaupomų lėšų našta

Nepaisant įrodymų, kad išlaidos
vaistams vertingesnės nei išlaidos bet
kuriai kitai sveikatos priežiūros sričiai

BENDROS ES PROBLEMOS: SPAUDIMAS VAISTŲ GYVAVIMO 
CIKLUI

Šaltinis: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014-04-29 ir 2012-07-12 nuomonės Nr. CCMI/119 ir 

INT/642, Briuselis



LIETUVA: TVARAUS REGULIAVIMO TRŪKUMAS?

Stabilumo nebuvimas

Procedūrų skaidrumo ir objektyvumo nebuvimas

Kompensavimo priėmimo terminų nesilaikymas

Kainų nustatymo, finansavimo ir kompensavimo

veiksmingumo nebuvimas

Pvz., SAM įsakymas dėl vaistų įrašymo į kompensavimo

sąrašus nuo 2002 m. keistas net 25 kartus (vien 2015 metais

– 8 kartus!)

Vaistų kompensavimo paraiškos nagrinėjamos nesilaikant

procedūrinių reikalavimų, darant akivaizdžias klaidas, tą pačią

situaciją kiekvieną kartą vertinant skirtingai ir kt.

Lietuvoje kompensavimas užtrunka vidutiniškai iki 1000 dienų

Nevertinamas realus vaistų duodamas efektas 

(neįskaičiuojama netiesioginė nauda pacientui, jo gydymui, jo 

poreikiams), neatliekama naudos-sąnaudų analizė



PASEKMĖS: KELI PAVYZDŽIAI 

Reikiamų vaistų negaunanti 30-metė: valstybė iš manęs atima teisę būti mama
http://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/reikiamu-vaistu-negaunanti-30-mete-valstybe-is-manes-atima-teise-

buti-mama.d?id=67229074

Myriop pasiųstos žmonos vyras piketavo po valdininkų langais
http://sveikata.lrytas.lt/medicinos-zinios/myriop-pasiustos-zmonos-vyras-piketavo-po-valdininku-langais.htm

Ligos palaužta aktorė [...] prašo pagalbos
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ligos-palauzta-aktore-d-stubraite-praso-pagalbos-712906

Valdininkai neranda teisinio pagrindo gelbėti žmogaus gyvybę

http://www.iveikliga.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=30

Kova dėl vaistų akims: ligoniai prabilo apie genocidą
http://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/kova-del-vaistu-akims-ligoniai-prabilo-apie-genocida-

422997#ixzz3ncARKIO5

Išskirtinių diagnozių turėtojai kovoja dėl gydymo ir teisės gyventi
http://www.vaistai.lt/Isskirtiniu-diagnoziu-turetojai-kovoja-del-gydymo-ir-teises-gyventi-5146.html

Pragaras dėl vaistų: nusikalstamas abejingumas pagaliau įveiktas
http://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/pragaras-del-vaistu-nusikalstamas-abejingumas-pagaliau-iveiktas-

712993



PASEKMĖS: VISUOMENĖS IR INDUSTRIJOS PERSPEKTYVA

Skaidrių ir objektyvių procedūrų, efektyvios senų vaistų kainų kokurencijos įvedimo

iniciatyvos nebuvimas - žala ne tik pačioms bendrovėms, bet ir Lietuvos ekonomikos

reputacijai, verslo bei investicinei aplinkai Lietuvoje, ir, be abejo, Lietuvos pacientams



AR TINKAMA PUSIAUSVYRA?

Siekis kaip įmanoma padidinti nepatentuotų vaistų ekonominį veiksmingumą yra

tinkamas ir teisingas: kainų konkurencija, dėl kurios mažėja gydymo senesniais

vaistais kaina, yra geras būdas vyriausybei valdyti savo biudžetą

Tačiau būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą:

• Senesni vaistai turi būti naudojami racionaliai

• Už teisingą kainą

• Tuo pačiu turi būti naudojami ir inovatyvūs vaistai

Deja, LT pacientų galimybės jais naudotis ES atžvilgiu yra labai prastos



INOVATYVIŲ VAISTŲ PRIEINAMUMAS 2009

Šaltinis: Innovation and Solidarity in Pharmaceuticals, EU Belgian Presidency Ministerial Conference, 09/2010

Šaltinis: Innovation and Solidarity in Pharmaceuticals, EU Belgian Presidency Ministerial Conference, 09/2010



INOVATYVIŲ VAISTŲ PRIEINAMUMAS 2012



INOVATYVIŲ VAISTŲ PRIEINAMUMAS 2012



PSDF BIUDŽETO IŠLAIDOS

Seniems vaistams – 45% (282,1 mln. Lt)

Šaltinis: 2014 m. VLK pranešimas „PSDF biudžeto išlaidų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidoms apmokėti 

pasiskirstymas“



PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIMIS



INSTITUCIJŲ POŽIŪRIS

Inovatyvūs vaistai:

• išlaidos, ne investicijos

• be lanksčios kainodaros politikos

Seni vaistai:

• veiksmingos ir konkurencingos rinkos nebuvimas

• nenoras ieškoti būdų pasinaudoti galimybėmis daug sutaupyti šioje srityje

Neskaidrūs, nevieši ir neobjektyvūs sprendimai

Partnerystės tarp viešo ir privataus sektorių nebuvimas



Kompensuojamųjų vaistų dinamika: Palyginimas su kitomis šalimis:

Brangiausių – kaina mažėja

Daugiausiai parduodamų 
kompensuojamųjų – nekinta

IŠLAIDŲ DINAMIKA

Šaltinis: Šaltinis: Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas. 

Galutinė ataskaita,Vilnius, 2011

Brangiausių kompensuojamų – LT dažniausiai 

mažesnė

Daugiausiai parduodamų ir populiariausių 

kompensuojamų vaistų – LT didesnė už kitas 

šalis



AR EFEKTYVIOS IŠLAIDOS?

Daug lėšų išleidžiama senų, bet brangesnių nei kitose šalyse, vaistų

kompensavimui

Europos Komisijos tyrimas “Pharmaceutical Sector Inquiry”: 17 ES šalių

narių generikai patenka į rinką su mažesne nei 80% orginalaus vaisto

kaina

Europos generių vaistų asociacija: generikų kainos turi būti iki 90 proc.

mažesnės nei originalių

* Šaltinis: European Commission Competition Directorate-General. Pharmaceutical sector inquiry final report. 

Brussels: 2009, www.egagenerics.com/FAQ-generics.htm



4 GALIMI SPRENDIMO BŪDAI



BENDRI PRINCIPAI

Atsižvelgimas į paciento interesus

• Teisė gydytis naujausiais vaistais

• Teisinga kaina

• Racionalus vartojimas

Investicijoms palankios aplinkos sudarymas

• Skaidrumas, sprendimų pagrįstumas ir objektyvumas

• Reguliavimo stabilumas, tvarumas

• Bendradarbiavimas tarp valdžios ir industrijos, siekiant geresnių rezultatų

• Vadovavimasis gera tarptautine praktika

Visapusiškas požiūris į išlaidas inovatyviems vaistams

Senų vaistų kainos veiksminga konkurencija ir skatinimas racionaliai

vartoti



PACIENTO INTERESAI

Įvertinti populiarių, daugiausia išlaidų

sudarančių vaistų kainų pagrįstumą

Įvertinti populiarių, daugiausia išlaidų

sudarančių vaistų vartojimo

pagrįstumą, t.y. ar gaunama vertė

atitinka išlaidas

Parengti šių vaistų racionalaus

vartojimo rekomendacijas, monitoruoti

jų vykdymą

Didinti gydymo naujausiais vaistais

prieinamumą, efektyvinti senų vaistų

kainų konkurenciją,

atsipalaiduojančias lėšas skirti

inovatyvių vaistų kompensavimui



PROCESŲ SKAIDRUMAS IR OBJEKTYVUMAS

Visuomenės pasitikėjimas

sistema ir verslo pasitikėjimo

investicine aplinka - tik esant

skaidriam, objektyviam ir

prognozuojamam procesui

Dialogas ir skaidrumas ne tik kad 

niekam neturi būti kliūtis, o mūsų visų 

tikslas, nes sutaupo laiką ir pinigus



NAUJAUSIŲ VAISTŲ PRIEINAMUMAS

Išplėsti pagal tarptautinę praktiką pacientų prieinamumo inovatyviems

vaistams schemų naudojimą

• rizikos pasidalinimas, mokėjimas už rezultatą ir kt. apie 10 rūšių

• tobulinti SVEIDRA, Cancer registrą, sukurti reumatinių ligų ir kt. duomenų bazes, pagal kurių

duomenis būtų realiai vertinamas vaisto efektas praktikoje

• tai spręstų paralelaus eksporto problemą, aktualią mažinant kainas

Sukurti naujus būdus inovatyvių vaistų kompensavimui pagal kitų šalių

gerąją praktiką

• Pvz., JK yra sudarytas atskiras fondas inovatyvių vaistų vėžiui gydyti kompensavimui

PSDF biudžeto išlaidų realus planavimas, pagal pacientų prieinamumo

schemas grąžintas lėšas skirti inovatyvių vaistų kompensavimui



INOVATYVŪS KAINODAROS MODELIAI

Kokybiniai – rezultato garantija:

• Gydymo rezultato / atsako pasiekimo (individualizuotas pacientui)

• Pagal pasiektą rezultatą (sub-populiacijoms)

• Visos pacientų grupės atsako (populiacijai)

Finansiniai – išlaidų lubos:

• Išlaidų valdymo sutartys

• Kvotų sistema (pacientui / grupei)

Prieinamumo:

• Diferencijuotos kainos (pagal paciento socialinį statusą)

Kiti – pvz., paslaugos:

• Pridėtinės vertės paslaugos (diagnostikos įranga, slaugytojų švietimas ir pan.)



LĖŠŲ EFEKTYVUS VALDYMAS

Imtis realių priemonių senų vaistų kainų konkurencijos

įvedimui/suaktyvinimui

Įvertinti jau esančių sąrašuose vaistų efektyvumą - riboti mažai efektyvių

vaistų vartojimą ir kompensavimą

Imtis priemonių racionaliam vaistų vartojimui užtikrinti, pvz. parengti vaistų

skyrimo metodikas, įskaitant gydymo keitimo pagrindimo reikalavimus

Sutaupytas lėšas skirti naujų, vaistų prieinamumui gerinti, kurie taupo

lėšas ne tik PSDF bei ilgesnėje perspektyvoje



IŠLAIDŲ VERTINIMO POŽIŪRIO KEITIMAS

Brangiau sumokant už:

• Geresnį sveikatos rezultatą (geresnę

gyvenimo kokybę/ ilgesnę gyvenimo

trukmę)

• trumpesnį gydymą,

• geresnį saugumą (mažiau šalutinių efektų

ir/ar geresnį toleravimą)

Ne išleidžiama, bet sutaupoma:

• Tiek PSDF biudžeto lėšų,

• tiek socialiniam draudimui skirtų lėšų,

• stabilesnė darbo rinka ir užimtumas, socialinė

integracija,

• surenkama daugiau mokesčių,

• ir kt.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

RŪTA PUMPUTIENĖ

LAWG VADOVĖ, ADVOKATĖ


