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Vilnius
Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: nustatyti didesnę tikslinių grupių pacientų pajamų ribą, į kurią atsižvelgiama
padengiant paciento priemoką už kompensuojamus vaistus ir kompensuojamąsias medicinos
pagalbos priemones.
Dabartinė situacija: Vyriausybės nustatyta tvarka padengiamos paciento priemokos už
kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, įrašytus į atitinkamus sąrašus,
skiriamus senatvės pensijos amžiaus sukakusiems arba neįgaliems asmenims. Seimas priėmė
Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo padidino tikslinių grupių
asmenų pajamų ribą ir nustatė, kad padengiama priemoka tiems mažiausias pajamas gaunantiems
asmenims, kurių išmokų ir (ar) draudžiamųjų pajamų suma sudaro mažiau kaip 100 proc. einamųjų
metų minimalių vartojimo poreikių dydžio (toliau – MVPD) (buvo 95 proc. praėjusių metų). 2021 m.
nustatytas MVPD yra 260 eurų. Pakeitimas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.
Projekto esmė: Projektu siūloma nustatyti, kad padengiama priemoka tiems mažiausias pajamas
gaunantiems asmenims, kurių išmokų ir (ar) draudžiamųjų pajamų suma sudaro mažiau kaip 100
proc. einamųjų metų MVPD.
Numatoma nauda: bus užtikrintas didesnis atitikimas socialinės atskirties ir skurdo mažinimo
politikos tikslams, minimalių socialinių garantijų užtikrinimo ir socialiniai teisingesnės ir tikslesnės
priemokų padengimo sistemos įgyvendinimo siekis.
Derinimas: Nutarimo projektas derintas su Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Nacionaline tesimų administracija, Valstybine ligonių kasa, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba ir VĮ Registrų centru.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Vyriausybės kanceliarijos Teisė grupė siūlo iš esmės
peržiūrėti Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos
priemones padengimo tvarkos aprašą.
Atitiktis Vyriausybės programai: prisideda prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų
įgyvendinimo dėl mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimo.
Dalykinio vertinimo išvada. Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto sandaros rodiklių patvirtinimo įstatyme yra numatytos lėšos projekto nuostatoms
2021 metais įgyvendinti. Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos preliminariais duomenimis
papildomai reikės apie 1,5 mln. eurų 2021 metams.
Siūlome svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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