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VLK: onkologinėms ligoms gydyti – daugiau vaistų   
 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad šiais metais 

sunkiomis onkologinėmis ligomis sergančius pacientus pasieks didesnis kiekis efektyviam gydymui 

būtinų vaistų, kurie bus paskirstyti ligoninėms. Šiemet minėti vaistai bus perkami vidutiniškai 10,4 

proc. pigiau nei anksčiau, nes pradėta derėtis su originalių, patento saugomų vaistų gamintojais, ko iki 

šiol nebuvo daroma. 

 

Sutaupyti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšas ir nupirkti didesnį kiekį minėtų 

vaistų pavyko, pradėjus taikyti naują priemonę – derybas su originalaus vaisto gamintoju dėl vaisto kainos 

Lietuvai. Šią priemonę buvo numačiusi dabartinė Vyriausybė ir ją pavyko sėkmingai įgyvendinti.  

 

Tokias derybas vykdo Tarpinstitucinė derybų komisija, sudaryta iš Sveikatos apsaugos ministerijos, VLK ir 

kitų atsakingų institucijų atstovų. Šiuo metu  yra baigtos derybos su didžiąja dalimi numatytų vaistų 

gamintojų, tad artimiausiu metu bus organizuojami viešųjų pirkimų konkursai, o jiems pasibaigus – 

pasirašomos sutartys dėl vaistų įsigijimo.  

 

 „Centralizuotai pirkdami iš monopolį turinčių gamintojų  brangius, daugiausia onkologinėms ligoms gydyti 

skirtus vaistus, kai nėra konkurencijos vykdant viešųjų pirkimų konkursus, privalome numatyti procedūras, 

leisiančias mažinti vaistų kainas. Pavyzdžiui, vykdyti derybas dėl vaisto kainos su originalių, patento 

saugomų vaistų, kuriuos gamina vienintelis gamintojas, atstovais. Šią priemonę sėkmingai pradėjome 

įgyvendinti šiais metais“, – tvirtino VLK direktorius Algis Sasnauskas.    

 

A. Sasnausko  teigimu, pasibaigus minėtoms deryboms su visais gamintojais, siūlančiais originalius, patento 

saugomus vaistus, planuojama sutaupyti beveik 6 mln. litų. Sutaupytos lėšos leis įsigyti didesnį kiekį vaistų, 

skirtų sunkiomis ligomis sergančių pacientų gydymui, taip pat neišnešiotiems naujagimiams skirtus ir kitus 

būtinus vaistus.   

 

„Įdiegti tokią naujovę perkant vienintelio gamintojo gaminamus vaistus siūlėme prieš kelerius metus, tačiau 

realiai ją įgyvendinti pavyko tik šiemet, dabartinei Vyriausybei šią priemonę išskyrus kaip prioritetinę. 

Daugelyje Europos Sąjungos šalių perkant vaistus, skirtus pacientų gydymui ligoninėse, yra vykdomos 

ekonomiškai efektyvios derybos. Džiaugiamės, kad pavyko sėkmingai įgyvendinti seniai brandintas idėjas, 

leisiančias per metus sutaupyti dar daugiau PSDF biudžeto lėšų, kurias panaudosime pacientų gydymui. Taip 

galėsime dar labiau jiems padėti“, – teigė A. Sasnauskas.  

 

Iki šiol tokie vaistai būdavo perkami viešųjų pirkimų būdu iš didmenininkų, tiesiogiai derantis su gamintoju. 

Ankstesnė tvarka buvo ekonomiškai neefektyvi, nes, perkant viešųjų pirkimų būdu ir nesant konkurencijai 

tarp gamintojų produktų, nebuvo įmanoma sumažinti vaistų kainos. 

 



Kontaktai žiniasklaidai: 

Lina Bušinskaitė 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja.  

Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445, 

el. paštas lina.businskaite@vlk.lt  

 
Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono 

numeriu 8 700 88888.  
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