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2014 metų PSDF biudžeto projektas žada geresnę ir kokybiškesnę pagalbą pacientams

Ministrų kabinetas pritarė 2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto projektui. Jame numatyta, kad kitais metais Lietuvos sveikatos apsaugai bus skirta 
daugiau kaip 4,4 mlrd. litų. Tai subalansuotas biudžetas, kuriame gerėja dauguma rodiklių. 
Lyginant su 2013 m. planu jis yra 322,8 mln. litų arba 7,9 proc.  didesnis. Gerėjant PSDF 
biudžeto finansinei situacijai numatoma gerokai padidinti paslaugų bazinių kainų balo vertę – 
mažiausiai iki 0,92 lito (vietoj dabartinės 0,89 lito).  

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) parengtame PSDF 
biudžeto projekte numatyta, kad 2014 m. pajamos turėtų sudaryti  daugiau kaip 4,4 mlrd. litų, t. y.  
322,8 mln.  Lt (7,9 proc.) daugiau nei buvo numatyta 2013 m. biudžete.

Kaip ir anksčiau,  taip ir kitąmet planuojama, kad didžiąją pajamų dalį – 2,9 mlrd. litų (apie 
66  proc.)  sudarys  draudėjų  ir  apdraustųjų  mokamos  sveikatos  draudimo  įmokos.  Antrą  vietą 
pajamose (1,4 mlrd. litų) užima valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai, kurių didžiąją dalį sudaro 
įmokos, mokamos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis. 

Didžiąją išlaidų dalį – 3,1 mlrd. litų (daugiau nei 70 proc.) – sudaro lėšos, skirtos sumokėti  
gydymo  įstaigoms  už  pacientams  suteiktas  sveikatos  priežiūros  paslaugas.  Vaistų  ir  medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimui numatoma skirti per 800 mln. litų, medicininei reabilitacijai ir 
sanatoriniam gydymui – beveik 135 mln.  litų, 50 mln.  litų – ortopedijos technikos priemonėms 
apmokėti. 

Gerėjant  PSDF  biudžeto  finansinei  situacijai  yra  numatyta  gerokai  padidinti  paslaugų 
bazinių kainų balo vertę – nuo 0,89 iki mažiausiai 0,92 lito. Tai reiškia didesnę ir kokybiškesnę 
pagalbą pacientams gydymo įstaigose. 
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