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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2010 m. galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai iš PSDF biudžeto apmokamų
protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo.
2. Dėl 2010 m. lėšų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti paskirstymo pagal ortopedijos
techninių priemonių poklasius.
3. Dėl specializuotos skubios konsultacinės pagalbos organizavimo.
4. Dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantais programos vykdymo ir perspektyvų.
5. Informacijos apie 2009 m. PSDF biudžeto išlaidas vaistų kompensavimui pristatymas.
6. Dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo) pakeitimo.
7. Dėl naujos redakcijos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo
(A sąrašo) ir Kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (B sąrašo).
8. Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos bei gydymo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto lėšų, tvarkos
aprašo projekto.
1. SVARSTYTA. 2010 m. galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai iš PSDF biudžeto
apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimas.
NUTARTA.
Pritarti 2010 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš PSDF biudžeto
apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašui.
2. SVARSTYTA. 2010 m. lėšų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti paskirstymo pagal
ortopedijos techninių priemonių poklasius.
NUTARTA.
Pritarti, kad:
1. 2010 m. pagamintų ir išduotų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų ,,plaukiojančio balo“ vertei apskaičiuoti
pagal poklasius kiekvienam mėnesiui būtų paskirstoma ne visa metinė ortopedijos techninėms priemonėms skiriamų lėšų
suma, o jos 89 procentai (34 188 tūkst. litų);
2. rankų ir kojų protezinių sistemų poklasiai būtų pripažinti prioritetiniais ir lėšos šiems poklasiams skiriamos
atsižvelgiant į praėjusių 3 metų lėšų poreikio vidurkį;
3. lėšos neprioritetiniams poklasiams būtų paskirstomos pagal šį principą – kiekvieno poklasio ortopedijos techninėms
priemonėms skiriama lėšų suma turi atitikti praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kompensuotos sumos (procentais) ir sumos
(procentais), kurią numatoma kompensuoti pagal laukiančiųjų kompensacijos eilę, vidurkį;
4. lėšos pagal ortopedijos techninių priemonių poklasius būtų paskirstomos pagal nutarimo projekte nurodomos
lentelės duomenis.
3. SVARSTYTA. Specializuotos skubios konsultacinės pagalbos organizavimas.
NUTARTA:
1. Pritarti gydytojų neurochirurgų teikiamos specializuotos skubios konsultacinės pagalbos išlaidų apmokėjimui,
skiriant 100 proc. paros posto išlaikymui numatytų lėšų.
2. Pritarti gydytojų krūtinės chirurgų, kraujagyslių chirurgų bei veido ir žandikaulio ir/ar burnos chirurgų teikiamos
specializuotos skubios konsultacinės pagalbos išlaidų apmokėjimui, skiriant po 50 proc. paros posto išlaikymui numatytų
lėšų.
3. Pritarti numatyti lėšas pagal PSDF biudžeto išlaidų straipsnį „Sveikatos programoms finansuoti“ abdominalinės
chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos, akušerijos-ginekologijos skubios specializuotos konsultacinės pagalbos teikimui
išimtinais atvejais, kai negalimas ligonio transportavimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje būtų suteiktos
reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
4. Pritarti PSDF biudžeto lėšų, skirtų 2010 m. sveikatos programoms finansuoti, perskirstymui: skubiai konsultacinei
sveikatos priežiūros pagalbai finansuoti skirtas lėšas padidinti nuo 13 175,0 tūkst. Lt iki 14 267,2 tūkst. Lt, Gimdos
kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programai skirtas lėšas
sumažinti nuo 7686,0 tūkst. Lt iki 7189,5 tūkst. Lt, Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo
programai skirtas lėšas sumažinti nuo 9223,0 tūkst. Lt iki 8627,3 tūkst. litų.
4. SVARSTYTA. Vaikų krūminių dantų dengimo silantais programos vykdymas ir perspektyvos.

NUTARTA.
Siūlyti Valstybinei ligonių kasai prie SAM organizuoti nepriklausomą Vaikų krūminių dantų dengimo silantais
programos ekspertizę.
5. PRISTATYMAS. Informacija apie 2009 m. PSDF biudžeto išlaidas vaistų kompensavimui.
6. SVARSTYTA. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo) pakeitimas.
NUTARTA:
1. Pritarti, kad į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) būtų įrašyti vaistai:
1.1. Bimatoprostum ir Bimatoprostum et Timololum glaukomai (TLK-10 kodai H40-H42, Q15.0) gydyti ir kad jų
įsigijimo išlaidos 80 procentų būtų kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto
lėšų. Taip pat nutariama, kad atėjus, bent vienam, vaistinių preparatų šios grupės generiniam analogui grupuoti vaistinius
preparatus Bimatoprostum, Latanoprostum ir Travoprostum kartu, nustatant jiems bendrą bazinę kainą;
1.2. Lisinoprilum et Amlodipinum arterinei hipertenzijai (TLK-10 kodai I10, I11, I12) gydyti ir kad jo įsigijimo išlaidos 80
procentų būtų kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų.
2. Pritarti, kad Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąraše (A sąraše) būtų panaikintas vaistui Pankreatinum
nustatytas skyrimo apribojimas „tik vaikams“.
Įpareigoti Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisiją įvertinti ar į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) įrašytų vaistų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal registruotas indikacijas.
7. SVARSTYTA. Nauja redakcija sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašo (A sąrašo) ir Kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (B sąrašo).
NUTARTA.
Pritarti naujai Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo), Kompensuojamųjų vaistų sąrašo (B
sąrašo) naujai redakcijai.
8. SVARSTYTA. Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos bei gydymo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto
lėšų, tvarkos aprašo projekto
NUTARTA.
Pritarti Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos bei gydymo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto lėšų, tvarkos
aprašo projektui

