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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: Pateikti Seimui tvirtinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliauPSDF) 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.
Dabartinė situacija: Fondo ataskaitų rinkiniai sudaromi pagal Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymą (32 str.). Sveikatos apsaugos ministerija ne vėliau kaip iki spalio 1 d.
Vyriausybei pateikia PSDF metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, o Vyriausybė turi juos
pateikti Seimui ne vėliau kaip iki spalio 10 dienos. Valstybės kontrolė kasmet iki spalio 1 d.
atlieka fondo ataskaitų auditą ir parengia išvadą.
Projekto esmė: Pritarti ir pateikti Seimui PSDF 2019 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį,
kurį sudaro:
1. PSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pajamų ir išlaidų ataskaita; piniginių
įplaukų ir išlaidų ataskaita; aiškinamasis raštas);
2. PSDF konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (finansinės būklės ataskaita,
veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita;
aiškinamasis raštas).
Pagrindiniai ataskaitos faktai:
 2019 m. PSDF biudžeto pajamos sudarė 2 024 834 mln. Eur (planuota 2 059 792 mln.
Eur).
 PSDF biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,3 proc., t. y. negauta 35 mln. eurų.
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 Valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis sudarė 562
124 tūkst. Eur ir tai sudarė 373,1 Eur už asmenį metams, t. y. 16,1 proc. daugiau nei 2018 m.
(321,4 Eur).
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 Savanoriškos asmenų įmokos sudarė 2 390 tūkst. Eur.
 Išieškomos ar grąžinamos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą sudarė 2 784 tūkst.
Eur.
 Lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis,
sudarė 27 484 tūkst. Eur.
 ES šalių narių pervedamos lėšos už ES šalių apdraustųjų gydymą Lietuvos asmens
sveikatos priežiūros įstaigose – 2 993 tūkst. Eur (2018 m. – 4 429 tūkst. Eur).
 Iš PSDF biudžeto rezervo skirta papildomai 55,4 mln. Eur, iš jų: suteiktų asmens
sveikatos priežiūros paslaugoms (5,0 mln. Eur), išduotų kompensuojamųjų vaistų ir MPP
išlaidoms apmokėti (38,6 mln. Eur), centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP išlaidoms
apmokėti (11,8 mln. Eur).
 41,2 mln. Eur skirta asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms ir šių
paslaugų finansavimui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. didinti, tad gydytojų, slaugytojų ir kito
personalo vidutinis darbo užmokestis, tenkantis etatui (bruto) padidėjo:
ASP įstaigų personalo grupės
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 2019 m. PSDF biudžeto išlaidos iš viso sudarė 2 103,4 mln. Eur, t. y. 15,5 proc.
daugiau nei 2018 m.:
2019 metų PSDF biudžeto išlaidų struktūra pagal prisiimtus
įsipareigojimus, mln. Eur
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 Pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai skirta 266 871,7 tūkst. Eur, t. y.
19 proc. daugiau nei 2018 m.
 Padidinta lėšų suma, skiriama už gerus darbo rezultatus (šeimos gydytojo komandos,
pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros ir ambulatorinės odontologinės sveikatos
priežiūros): sudarė 13,5 proc. visų 2019 m. pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai
skirtų lėšų (2018 m. 9 proc.) bendros lėšų sumos, skirtos pirminei ambulatorinei asmens
sveikatos priežiūrai.
 Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti iš viso buvo skirta 60 198 tūkst.
eurų PSDF biudžeto lėšų, t. y. 8 proc. daugiau nei 2018 metais.
 Slaugos paslaugoms (teikiamoms stacionarinėmis ir ambulatorinėms sąlygomis)
apmokėti buvo skirta 79 220,4 tūkst. Eur, t. y. 17 proc. daugiau nei 2018 metais. Be to, 2019
m. 9 procentais buvo indeksuotos slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų kainos
bei padidintas PSDF biudžeto lėšomis apmokamų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose
skaičius nuo 52 iki 104 paslaugų per kalendorinius metus.
 Ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir
skubiosios medicinos pagalbos paslaugų buvo suteikta 2,8 karto daugiau nei stacionarinių
aktyviojo gydymo paslaugų. 2012-2019 m. planinių operacijų, atliekamų dienos ir
ambulatorinės chirurgijos sąlygomis, dalis kasmet didėjo - nuo 49,15 proc. (2012 m.) iki 65,68
proc. (2019 m.).
 Pradėtos teikti naujos gydytojų specialistų konsultacijos: kompleksinės gydytojo
reumatologo konsultacijos ir gydytojo oftalmologo konsultacijos, kai naudojamos
teleoftalmologijos priemonės, naujos vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos, vaikų
infekcinių ligų gydytojo paslaugos, taip pat buvo pradėti kompensuoti tuberkuliozės greitieji
genetiniai molekuliniai tyrimai, kurie leidžia tuberkulioze sergančiam pacientui greičiau
paskirti tinkamą gydymą bei pradėta teikti nauja ambulatorinės chirurgijos paslauga, kai
atliekamas krūties atskaitos žymeklio implantavimas.
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 2019 m. iš viso į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašą buvo įrašyti 26 nauji
kompensuojamieji vaistai, skirti Krono ligai, išsėtinei sklerozei, astmai, onkologinėms ligoms,
antrojo tipo cukriniam diabetui ir dar daugeliui kitų ligų gydyti.
 Kompensuojama virš 2 tūkst. vaistų ir tam skirta 323 440 tūkst. Eur, t .y. 31 proc.
daugiau nei 2018 m.
 Pacientų sumokėtų priemokų suma 2019 m. sumažėjo nuo 14 proc. (2018 m.) iki 6,7
proc.
 42 proc. daugiau nei 2018 m. skirta retų žmogaus sveikatos būklių gydymui (2019 m.
– 7,8 mln. Eur, 2018 m. – 5,5 mln. Eur).
 Išrašyta apie 9,37 mln. elektroninių receptų, tai sudarė apie 92,9 proc. visų
kompensuojamųjų vaistų receptų (2019 m. gruodžio mėn. elektroniniai receptai sudarė 96,5
proc.).
 20 proc. sumažėjo vidutinė laukimo, kol bus skirti kompensuojamieji kelio sąnarių
endoprotezai, trukmė, palyginti su praėjusiais metais (nuo 2,6 mėn. iki 2,1 mėn.).
 Dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti 2019 m. buvo išleista 34 051,9 tūkst.
Eur, t. y. 10 079,8 tūkst. Eur (42 proc.) daugiau nei 2018 metais. 2019 m. šias paslaugas gavo
77 tūkst. asmenų, t. y. 13 tūkst., arba 20 proc., daugiau nei 2018 m. Dėl įdiegtų naujų
informacinių technologijų (EDMIS sistema) ir didesnio dantų protezavimui skirto finansavimo
(palyginti su 2018 m.) 2019 m. laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sumažėjo du kartus.
 2019 m. gruodžio 31 d. PSDF lėšų likutis sudarė 5 868 tūkst. Eur.: iš jų 5 792 tūkst.
Eur – planinės apyvartos lėšos, 76 tūkst. Eur – 2019 m. lėšų suma, viršijanti planinių apyvartos
lėšų sumą.
Kaip ir buvo numatyta 2019 m. PSDF biudžete, 2019 m. į PSDF biudžeto rezervo
sąskaitą buvo pervesta 105 000 tūkst. Eur PSDF biudžeto lėšų (planinis atsiskaitymas).
Derinimas: Suderinta su Finansų ministerija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba. Projektui pritarė Privalomojo sveikatos draudimo taryba (2020-06-17 nutarimas Nr.
DT-6/2).
Atitiktis Vyriausybės programai: Projektas Vyriausybės programos nuostatų
neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlome svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir gavus
Valstybės kontrolės audito išvadas dėl fondo ataskaitų rinkinio (turi pateikti iki 2020-10-01),
Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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