Vaistą rinkitės racionaliai ir atsakingai
Pasirinkę generinį vaistą, visada sumokėsite mažiau, nes jam taikoma mažesnė priemoka.
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Kokie vaistai yra generiniai
ir kodėl jie pigesni?
Kol galioja vaisto patentas, paprastai jį gamina tik
vienas gamintojas, kuris ir nustato vaisto kainą.
Patento galiojimui pasibaigus, vaistą pradeda gaminti ir kiti vaistų gamintojai, tarp jų atsiranda
konkurencija, lemianti vaisto kainos mažėjimą.

Svarbu!
Ir patento saugomam, ir generiniam
vaistui taikomi tie patys griežti
kokybės reikalavimai, abiejų
poveikis organizmui yra įrodytas
tyrimais ir visiškai toks pat, nes
veiklioji medžiaga yra ta pati.
Generinis vaistas gydo taip pat, kaip
ir brangesnis patentinis vaistas.

Šią ir kitą svarbią informaciją apie
kompensuojamuosius vaistus rasite
VLK interneto svetainės www.vlk.lt
skyriuje „Kompensuojamieji vaistai“.
Rūpimus klausimus kviečiame teikti
el. paštu info@vlk.lt arba
tel. 8 700 88888.
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Kam išrašomi kompensuojamieji vaistai
ir medicinos pagalbos priemonės?
Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės (MPP) gali būti skiriami ambulatoriškai gydomiems pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Šie vaistai ir priemonės išrašomi
kompensuojamųjų vaistų pase (KVP) arba elektroniniame recepte. Juos išrašo šeimos gydytojai ir
gydytojai specialistai, dirbantys gydymo įstaigose,
sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis
(TLK). Slaugytojai gali išrašyti tik MPP receptus.

Kur gauti kompensuojamųjų vaistų pasą?
KVP privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems
žmonėms išduodami gydymo įstaigose, sudariusiose
sutartis su TLK.

Už pirmą kartą išduodamą KVP
pacientui mokėti nereikia. Keičiant senąjį
KVP nauju, reikia sumokėti 1 eurą. Jeigu
apdraustasis negrąžina KVP arba grąžina
iš dalies sugadintą, dokumentas keičiamas
į naują, apdraustajam sumokėjus 3 eurus.
Mokestį už išduodamą KVP apdraustasis
moka gydymo įstaigoje arba banke į
konkrečios gydymo įstaigos sąskaitą
(sąskaitos numerį nurodo gydymo įstaiga).

Kuo skiriasi šie sąrašai?

Kur galima sužinoti kainas?

A sąrašas – į jį įrašomi vaistai tam tikroms sunkioms
lėtinėms ligoms (pavyzdžiui, vėžiui, tuberkuliozei,
cukriniam diabetui, epilepsijai, astmai, šizofrenijai,
išsėtinei sklerozei, kraujo krešėjimo sutrikimams)
gydyti. Jie gali būti skiriami visiems apdraustiesiems,
sergantiems šiame sąraše nurodytomis ligomis.

Kiek kainuoja vaistai ar MPP, galima sužinoti pasinaudojus VLK interneto svetainės www.vlk.lt
skyriaus „Kompensuojamieji vaistai“ dalimi „Vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių kainų paieška“. Visais
atvejais kainų paieškos informacinėje sistemoje
nurodomos didžiausios galimos kainos vaistinėje.

B sąrašas – į jį įrašomi vaistai, skiriami tam tikrų
socialinių grupių asmenims (pavyzdžiui, vaikams,
pensininkams, neįgaliesiems ir kt.), kurių ﬁnansinės
galimybės įsigyti vienus ar kitus vaistus yra mažesnės nei kitų apdraustųjų.
C sąrašas – į jį įrašomos MPP (slaugos priemonės,
įvairios diagnostinės juostelės, specialios medicininės
paskirties maisto produktai ir kt.), kurios gali būti
skiriamos visiems apdraustiesiems, sergantiems šiame
sąraše nurodytomis ligomis.

Kokia kainos dalis gali būti
kompensuojama?
Įsigydami vaistinėje kompensuojamųjų vaistų ar
MPP, pacientai neretai už juos turi sumokėti didesnę
ar mažesnę priemoką.
Pirmiausia reikėtų žinoti, kad kompensuojama ne
visa, bet vadinamoji bazinė vaisto ar MPP kaina.
Bazinė kaina yra mažmeninės kainos, už kurią
vaistai ar MPP parduodami vaistinėje, dalis. Vaistų
bazinės kainos kompensuojamos 100, 90, 80 ar
50 proc., o MPP bazinės kainos – 100 procentų.

Kas kompensuojama?

Jei gamintojai taiko nuolaidą vaisto ar MPP pardavimo kainai, pacientai primoka mažiau arba iš viso
nemoka priemokos.

Lietuvoje kompensuojamos ne visų vaistų ir MPP
įsigijimo išlaidos – tik tų, kurie yra įrašyti į sveikatos
apsaugos ministro tvirtinamus sąrašus:

Kam kompensuojama 100 proc.
bazinės kainos?

 (A) Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti
sąrašą,
 (B) Kompensuojamųjų vaistų sąrašą,
 (C) Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą.

Visiems vaikams iki 18 metų ir nedarbingais pripažintiems asmenims, taip pat pensininkams, kuriems
nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Paciento teisė pasirinkti vaistą
su mažiausia priemoka arba be jos
Žmonėms, norintiems nepermokėti už vaistus, reikėtų žinoti kelias taisykles:
1 taisyklė. Vaistininkas privalo kompiuterio monitoriuje parodyti informaciją apie visus tos pačios
veikliosios medžiagos skirtingų gamintojų vaistus.
2 taisyklė. Vaistininkas pirmiausia turėtų pasiūlyti
įsigyti tą kompensuojamąjį vaistą, kuriam taikoma
mažiausia priemoka.
3 taisyklė. Jei vaistinė reikiamo vaisto su mažiausia
priemoka tą dieną neturi, vaistininkas jį privalo
užsakyti ir pristatyti: mieste – per 2 dienas, kaime –
per 4 dienas.

Pasirinkite vaistus ir MPP iš
vaistinės monitoriuje rodomo sąrašo.
Drąsiai klauskite vaistininko, už kurį
kompensuojamąjį vaistą ar priemonę
reikia mažiausiai primokėti, o jei
reikiamo vaisto ar priemonės tuo metu
vaistinėje nėra – prašykite užsakyti,
kad šis būtų pristatytas
artimiausiomis dienomis.

