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1. ĮŽANGA
Vaistai yra pagrindinė šiuolaikinio gydymo priemonė, kurios naudojimo mastas ir
sąnaudos gerokai pranoksta kitas medicinines technologijas (pvz., instrumentinius gydymo
metodus). The Medical News Today1, cituodama IMS Health Incorporated, nurodo, kad 2010
metais globali vaistų rinka augo 4−5 proc., palyginti su 2009 metais ir 2010 metais rinkos
dydis siekė 597,04 milijardo eurų skaičiuojant didmeninėmis kainomis2. Išsivysčiusių šalių3
(šaltinis pateikia tokį išsivysčiusių šalių, kurių pavyzdžiu remiamasi, sąrašą: Vokietija,
Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija, Ispanija, Japonija, Kanada ir JAV) vyriausybės ieško
būdų, kaip patenkinti gyventojų sveikatos priežiūros poreikius ir kartu mažinti (arba bent
neleisti joms didėti) valstybės išlaidas sveikatos priežiūrai. Kita vertus, valstybių ir gyventojų
išlaidos sveikatos priežiūrai auga ir vaistai išlaidų sveikatos priežiūrai struktūroje užima
vieną svarbiausių vietų. Preliminariais 2011 metų duomenimis, IMS Health Incorporated
prognozuoja4, kad globali vaistų rinka augs dar sparčiau – 5−7 proc., palyginti su 2010
metais. Prognozuojama, kad 2011 metais pasaulinė vaistų rinka pasieks 880 milijardų JAV
dolerių dydį. Tas pats šaltinis5 nurodo, kad visų išsivysčiusių šalių vyriausybės ieško būdų,
kaip mažinti valstybės išlaidas vaistams, kartu nemažinant vaistų prieinamumo gyventojams.
Pasaulinės tendencijos tinka ir Lietuvai – Lietuvos vaistų rinka, nepaisant augimo
sulėtėjimo ekonomikos krizės metu6, auga (1 paveikslas), kita vertus, šalies gyventojai nori
gydytis pažangiausiais vaistais ir turėti galimybę jų įsigyti.
Vaistų rinkoje išskiriamos kelios grupės, siekiančios skirtingų tikslų ir darančios įtaką
rinkai:
- Vaistų gamintojai, didmeninio ir mažmeninio vaistų platinimo kompanijos, kurių
tikslas yra didinti vaistų rinką ir savo turimą rinkos dalį bei uždirbti pelną;
- Valstybė, kurios tikslas yra aprūpinti gyventojus vaistais ir pacientams bei socialiai
pažeidžiamoms gyventojų grupėms kompensuoti dalį išlaidų vaistams, taip pat
stengtis racionaliai naudoti valstybės išlaidas kompensuojamiesiems vaistams ir
kontroliuoti išlaidų paskirstymą;
- Vartotojai, kurių tikslas yra turėti galimybę esant poreikiui įsigyti reikiamų vaistų
prieinamomis kainomis.
Įvairių šalių valstybinės institucijos siekia taikyti vienokius ar kitokius reguliavimo
būdus vaistų rinkose. Tai lemia ne tik poreikis kontroliuoti išlaidas kompensuojamiesiems
vaistams, bet ir siekis užtikrinti žmonių saugumą, vartojant tokį tiesiogiai sveikatai ar net
gyvybei įtaką darantį produktą kaip vaistai. Todėl yra įprasta taikyti griežtą teisinį
reguliavimą vaistų rinkoms, siekiant užtikrinti vartotojų saugumą; užtikrinti tiek vaistų
asortimento, tiek kainų prieinamumą vartotojams; kontroliuoti valstybės išlaidas
kompensuojamiesiems vaistams.
Europos Sąjungoje vaistų rinkos teisinės reguliacijos ištakos siekia 1965 metus7, kai
buvo nustatyti pagrindiniai vaistų rinkos reguliavimo principai. Lietuva 2004 metais stodama
į Europos Sąjungą privalėjo būti perkėlusi į savo teisinę sistemą Europos farmacijos teisyno
(politikos) nuostatas. Šiuo metu jau galima vertinti Europos farmacijos teisyno (politikos)
1

The Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/203765.php
The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
3
The Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/203765.php
4
The Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/203765.php
5
The Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/203765.php
6
IMS Health duomenys.
7
Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
2
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nuostatų poveikį Lietuvos vaistų rinkai, vaistinių preparatų asortimentui, kainoms, išlaidoms
vaistams, rinkos dalyvių lūkesčiams ir elgsenai.
Siekiant geriau suvokti vaistams tenkančių išlaidų dydį ir svarbą Lietuvos ūkiui,
pateikiami apibendrinti duomenys apie Lietuvos sveikatos sektoriaus (taip pat vaistų rinkos)
dydį ir santykį su kitomis ūkio šakomis. 1 lentelėje8 pateikiami duomenys apie bendras
išlaidas sveikatos priežiūrai ir jų dinamiką 2004−2009 metais.
1 lentelė. Išlaidos sveikatos priežiūrai 2004−2009 metais
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
Bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos
3574,1
4224,2
5156,7
6175,9
7395,9
6931,5
(mln. Lt):
2414,4
2862,5
3584,4
4507,2
5354,2
5089,2
valdžios sektoriaus
2106,1
2466,3
3021,3
3619,9
4353,5
4234,8
iš jų soc. draudimo fondai
1159,5
1360,9
1571,8
1668,1
2041,3
1841,8
privatus sektorius
iš jų tiesioginės privačių namų ūkių
1141,4
1341,1
1546,1
1640,2
1999,8
1792,8
išlaidos
Visų išlaidų sveikatos priežiūrai dalis BVP
5,7
5,86
6,23
6,26
6,63
7,57
(%)
Valdžios išlaidų sveikatos priežiūrai dalis
3,85
3,97
4,33
4,56
4,8
5,56
BVP (%)
Privačių išlaidų sveikatos priežiūrai dalis
1,85
1,89
1,9
1,69
1,83
2,01
BVP (%)
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys, apskaičiuoti pagal EBPO Sveikatos sąskaitų sistemos
metodiką
* − išankstiniai duomenys

1 lentelėje pateikti duomenys parodo pastarojo dešimtmečio tendencijas – tiek
valstybės, tiek gyventojų išlaidos sveikatos priežiūrai auga ir per 2004−2009 metų laikotarpį
padidėjo beveik dvigubai. Akivaizdi namų ūkių išlaidų sveikatai didėjimo tendencija tiek
absoliučiais skaičiais, tiek vienam gyventojui (žr. 2 lentelę). Tik 2009 metais tiek bendrosios,
tiek namų ūkių išlaidos sveikatos priežiūrai absoliučiais skaičiais sumažėjo, tam įtakos
tikriausiai turėjo pasaulio ekonomikos krizės padariniai, padarę įtakos tiek valstybės, tiek
gyventojų išlaidoms. Tais pačiais metais sumažėjo ir Lietuvos BVP absoliučiais skaičiais.
Atkreiptinas dėmesys, kad išlaidų sveikatos priežiūrai dalis BVP didėjo ir 2009 metais bei
sudarė didžiausią procentą, papalyginti su ankstesniais metais. 2 lentelėje pateikiami
duomenys apie išlaidas sveikatai detalizuojant valdžios sektoriaus išlaidas 1994−2009 metais.

8

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenų bazė http://www.lsic.lt/ http://sic.hi.lt/php/spf2.php?dat_file=spf2.txt
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2 lentelė. Išlaidos sveikatai 1994−2009 metais9
Išlaidos
sveikatai iš
viso (mln.
Lt)
Valdžios
sektoriaus
išlaidos
sveikatai iš
viso (mln.
Lt)
iš jų:
Valstybės ir
savivaldybių
biudžetas
Socialinio
draudimo
fondas
Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas
Tiesioginės
namų ūkių
išlaidos
sveikatai
vienam
gyventojui
(namų ūkio
tyrimo
duomenys)
(Lt)
Tiesioginės
namų ūkių
išlaidos
sveikatai iš
viso (mln.
Lt)
Bendrasis
vidinis
produktas
(BVP)
(mln.Lt)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

878,7

1242,7

1718,4

2283,2

2708,2

2608,9

2727,4

2750,3

3063

3226,9

3478,2

4065,8

4832,5

5609,4

6432,8

751,4

1072,9

1325,1

1772,7

2077,9

1961,9

1975,2

1973,3

2093

2227,9

2373,3

2844,8

3500,7

4147,1

4857,1

629,7

887,7

1072,7

307

208,9

152,5

184,6

181,9

199,5

270,9

260,4

332

410,2

492,2

623,7

121,7

185,1

252,4

263,1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

1202,5

1869

1808,9

1791,1

1791,5

1893,5

1957

2112,9

2512,8

3090,5

3654,9

4233,4

4117,8

34,8

46,8

109,2

142,8

177,6

183,6

214,8

223,2

279,6

289,2

321,6

357,6

392,4

433,2

469,2

127,3

169,8

393,3

510,5

630,4

647

751,7

777

970

999

1104,9

1221

1331,8

1462,3

1575,7

16904

25956

32740

39998

44699

43667

45737

48637

52070

56959

62698

72060

82793

98669

111190

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro apskaičiuoti duomenys pagal įvairius Statistikos departamento
prie LR Vyriausybės duomenis
* − išankstiniai duomenys

9

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenų bazė http://www.lsic.lt/

2008*

2009*
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2 lentelėje pateikti duomenys papildo 1 lentelės duomenis (2 lentelėje išlaidos
sveikatai yra pateikiamos be išlaidų sveikatos sistemos valdymui, sveikatos priežiūros įstaigų
kapitalo formavimui ir išlaidų visuomenės sveikatai) ir rodo tas pačias tendencijas. Prieš tai
pateiktoje lentelėje PSDF lėšų skiltyje įtrauktos ir išlaidos, skiriamos vaistams, kuriuos
įsigyja sveikatos priežiūros įstaigos, bei centralizuotai perkamiems vaistams, reikalingiems
sveikatos priežiūros įstaigų teikiamoms paslaugoms. Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad
kasmet augo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidos, kurių dalis skiriama
kompensuojamiesiems vaistams, ir tik 2009 ir 2010 metais (3 lentelė) PSDF išlaidos
sumažėjo. 3 lentelėje pateikta PSDF išlaidų kompensuojamiesiems vaistams dinamika
2004−2010 metais (šioje lentelėje pateikti duomenys neapima netiesiogiai vaistams
išleidžiamų PSDF lėšų, t. y. sveikatos priežiūros įstaigų vaistams įsigyti išleidžiamų lėšų).
3 lentelė. PSDF išlaidos kompensuojamiesiems vaistams 2004−2010 metais (mln. Lt)10
PSDF išlaidos

2004
388,7

2005
452,4

2006
507,7

2007
587,3

2008
637,3

2009
644,2

2010
607,5

Šaltinis: VLK duomenys
Atkreiptinas dėmesys, kad per 2004−2010 metų laikotarpį PSDF išlaidos vaistams
kompensuoti padidėjo 1,56 karto, o 2010 m. PSDF išlaidos kompensuojamiesiems vaistams
sumažėjo, palyginti su 2009 m.
Vertinant Lietuvos vaistų rinkos dydį didmeninėmis kainomis11 matoma, kad rinka
nuo 2002 iki 2008 metų nuolat augo, o per pastaruosius dvejus metus mažėjo − 2009 metais
rinka smuko 7,7 proc., 2010 metais rinka smuko dar 0,4 proc.

10
11

Valstybinės ligonių kasos duomenys, http://www.vlk.lt/vlk/kt/?page=list&kat_id=1
IMS Health duomenys
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1 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika 2002−2010 metais (didmeninėmis kainomis, tūkst.
Lt)12

IMS Health, UAB duomenimis Lietuvos vaistų rinka nuo 2002 iki 2008 metų imtinai
augo, tuo metu 2009−2010 metais rinkos dydis (vertinant pardavimus pinigais) mažėjo ir
2010 metais į vaistines buvo pateikta vaistinių preparatų už 1.373.098 tūkst. Lt, o ligoninių
sektoriaus įsigyjama vaistinių preparatų rinkos dalis siekė 131.751 tūkst. Lt.
Vertinant vaistų suvartojimą Lietuvoje, orientacinis rodiklis galėtų būti vaistų
pardavimai pakuotėmis. Vaistų pardavimų pakuotėmis dinamika pateikta 2 paveiksle.
2 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika pakuotėmis 2002−2010 metais13.

*pateikiami 2002 metų tik antrojo metų pusmečio duomenys

*pateikiami 2002 metų tik antrojo metų pusmečio duomenys

12
13

IMS Health duomenys
IMS Health duomenys
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Pastebima, kad 2003−2004 metais Lietuvos vaistų rinkoje sumažėjo vaistinių
preparatų pardavimai pakuotėmis, ir tokį mažėjimą galima būtų paaiškinti kai kurių vaistinių
preparatų pasitraukimu iš rinkos Lietuvai stojant į ES. Nuo 2004 iki 2008 metų imtinai vaistų
rinka didėjo, o 2009−2010 metais mažėjo (2010 m., palyginti su 2009 m., vaistų suvartota 5,3
proc. mažiau, o pardavimai didmeninėmis kainomis mažėjo santykinai mažiau). 2009−2010
metais stebimas rinkos mažėjimas tikėtinai susijęs su ekonomikos nuosmukio laikotarpiu.
Taip pat 2009−2010 metais stebimą rinkos mažėjimą galėjo lemti ir stebima tendencija į
rinką tiekti vaistus didesnėmis pakuotėmis. Atkreiptinas dėmesys, kad IMS Health, UAB
pateikiamuose duomenyse nėra galimybės atskirti didžiosios dalies maisto papildų, todėl šios
rinkos monitoringą vykdančios organizacijos pateikiami vaistų rinkos duomenys (ir
pakuotėmis, ir didmeninėmis kainomis) yra didesni nei PharmaZOOM ar VVKT turimi
rinkos duomenys. Todėl kituose ataskaitos skyriuose detalesnei analizei naudojami VLK,
VVKT ir PharmaZOOM duomenų bazės duomenys.
Remiantis alternatyvios rinkos monitoringą vykdančios organizacijos UAB „Sofdent“
duomenimis (duomenų bazė PharmaZOOM), vertinant vaistų pardavimus nuo 2006 iki 2010
metų mažmeninėmis kainomis, 3 ir 4 paveiksluose pateikti duomenys rodo, kad mažėjant
vaistų pardavimams pakuotėmis, vaistų rinka mažmeninėmis kainomis auga, ši tendencija
galėjo atsirasti dėl vaistų tiekimo į rinką didesnėmis pakuotėmis, rinkos monitoringo
duomenų rinkimo ypatybių arba vaistų brangimo. Todėl šioje ataskaitoje buvo labai atidžiai,
panaudojant skirtingus duomenų šaltinius bei skirtingus tyrimo metodus, ieškota šios
tendencijos priežasčių.
3 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika 2006−2010 metais, mažmeninėmis kainomis (tūkst.
Lt)14

Atkreiptinas dėmesys, kad tiek IMS Health, UAB, tiek PharmaZOOM pateikiamuose
duomenyse nėra galimybės atskirti kompensuojamųjų vaistų, už kurią įsigyjimą dalį sumos ar
visą sumą vartotojui kompensavo valstybė PSDF lėšomis, nuo vaistų, kurie įtraukti į
kompensuojamųjų vaistų sąrašus, bet už jų įsigyjimą vartotojas mokėjo pats, todėl
PharmaZOOM pateikiami rinkos dydžio duomenys skiriasi nuo VLK duomenų apie išlaidas
vaistams kompensuoti, kurie bus detaliai analizuojami kituose ataskaitos skyriuose.

14

Pharma Zoom duomenys
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4 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika pakuotėmis 2006−2010 metais15

Bendros šalies išlaidos vaistams sudaro apie 30 proc. visų einamųjų išlaidų sveikatos
priežiūrai (žr. 4 lentelę – išlaidos vaistams sudaro didžiąją dalį išlaidų eilutės „Medicinos
prekės ambulatoriniams ligoniams“).
4 lentelė. Einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūra, proc.
2004

2005

2006

2007

2008

2009*

3467,2

4091,4

4853,7

5774

7097,9

6839,9

46,5

45,8

48,7

48,2

49

48,1

reabilitacijos paslaugos

4,2

4,2

4,3

4,2

3,6

3,4

ilgalaikė slauga

3,6

4,2

4

5,8

7,3

9,1

pagalbinės sveikatos priežiūros paslaugos

4,3

4,4

5

5,8

6,1

6

medicinos prekės ambulatoriniams
ligoniams

37,3

37,6

35

31,9

29,6

29,6

prevencija ir visuomenės sveikatos
priežiūra

1,8

1,7

1,3

1,9

1,2

1,1

sveikatos priežiūros administravimas ir
sveikatos draudimas

2,4

2

1,8

2,2

3,1

2,7

Einamosios sveikatos priežiūros
išlaidos (mln. Lt).
Einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų
struktūra (%) pagal sveikatos
priežiūros funkcijas:
gydymo paslaugos

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys, apskaičiuoti pagal EBPO (Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką
* − išankstiniai duomenys

15

PharmaZoom duomenys
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Sugretinus šalies išlaidų vaistams (žr. 4 lentelę) ir prieš tai pateiktus vaistų rinkos
duomenis, galima teigti, kad bendrų šalies išlaidų sveikatos priežiūrai dalyje išlaidos vaistams
sudaro apie 30 proc. visų išlaidų ir absoliučiais skaičiais nuolat auga.
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą apibendrintą vaistų svarbos visame sveikatos
priežiūros sektoriuje apžvalgą, galima teigti, kad:
vaistai sudaro didžiausią atskirą išlaidų sveikatos priežiūrai segmentą;
išlaidos vaistams didėja tiek namų ūkių sektoriuje, tiek valdžios sektoriuje.
Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad namų ūkių išlaidos tiek sveikatai, tiek vaistams
didėja, todėl yra svarbu įvertinti, kaip tai veikia vaistų prieinamumą vartotojams vaistų
asortimento ir kainų požiūriu.
Lietuvai rengiantis stoti į Europos Sąjungą (ES) į Lietuvos teisės sistemą buvo
perkeltos ES direktyvų, reguliuojančių vaistų rinką, nuostatos. Kadangi išlaidos vaistams
sudaro didelę sveikatos priežiūros sektoriaus išlaidų dalį, valstybė tiek iki įstojimo į ES, tiek
po įstojimo šią rinką reguliavo. Šaliai esant ES nare, vaistų rinkos reguliacija yra vykdoma
pagal ES direktyvas. Todėl svarbu nustatyti, kaip teisinės reguliacijos pasikeitimas Lietuvai
įstojus į ES paveikė vaistų rinkos reguliaciją bei vaistų prieinamumą galutinam vartotojui
asortimento ir kainos požiūriu.
Aukščiau pateiktos prielaidos sąlygojo detalaus vaistų prieinamumo Lietuvos
vartotojams tyrimo poreikį. Šį tyrimą, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos projektą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“, užsakė atlikti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT).
Tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ tikslas yra įvertinti Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikį
vaistų prieinamumui įvertinant vaistinių preparatų, įskaitant teisės aktais leistus vartoti
neregistruotus vaistinius preparatus, prieinamumą asortimento ir kainų požiūriu bei
visuomenės poreikio vaistiniams preparatams užtikrinimo lygį Lietuvos Respublikoje,
nustatant teigiamus ir neigiamus aspektus: direktyvos 2001/83/EB ir ją perkėlusių
nacionalinės teisės aktų poveikį vaistinių preparatų registravimui, pakuotės ženklinimo ir
pakuotės lapelio rengimui bei didmeniniam platinimui; direktyvos 89/105/EEB EB ir ją
perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikį vaistinių preparatų įrašymui į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
sąrašus bei Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną.
Siekiant tyrimo tikslo įgyvendinimo, numatyti uždaviniai, pagal kuriuos buvo
atliekamas šis tyrimas. Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys, apimant laikotarpį iki 2010 m.
(atskirais atvejais nagrinėjami ir 2011 metų duomenys), jų analizės rezultatai ir išvados
pateikiamos nuosekliai pagal vertinimo uždavinius, nustatytus VVKT. Šios vertinimo
ataskaitos struktūra yra tokia:
- Įžangoje (1 skyrius) apžvelgtos tyrimo prielaidos ir poreikis, apibrėžtas tikslas, aptarta
tyrimo metodologija, pristatyti atliekant tyrimą panaudoti duomenų šaltiniai, radinių,
išvadų ir pasiūlymų panaudojimo galimybės.
- 2 skyriuje pateiktos ataskaitoje vartojamos sąvokos.
- 3 skyriuje pateikiama tyrimo ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalbomis.
- 4 skyriuje pateikiamas bendras Lietuvos vaistų rinkos įvertinimas, rinkos dydžiai,
dinamika, rinkos dalyviai, konkurencinė aplinka ir veiksniai, turintys įtakos vaistų
kainoms, vartojimui. Šiame skyriuje bus pristatyti rinkos veiksniai, nesusiję su rinkos
teisine reguliacija, galintys turėti įtakos vaistų prieinamumui.
- 5 skyriuje pateikiamas Europos farmacijos teisyno (politikos) sąvokos aprašymas bei
Lietuvos vaistų rinkos teisinė reguliacija, akcentuojant esminius teisinės reguliacijos
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skirtumus iki įstojimo į ES ir po įstojimo. Šiame skyriuje taip pat analizuojama, kaip
Europos farmacijos teisyno nuostatos yra perkeltos į nacionalinius Lietuvos teisės
aktus bei šių nuostatų galima įtaka vaistų prieinamumui.
6 skyriuje pateikiama informacija apie veiksnius, turinčius įtakos vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams. Šiame skyriuje apžvelgti tiek teisiniai veiksniai, nulemti
Europos farmacijos teisyno nuostatų įgyvendinimo, tiek kiti veiksniai, turintys įtakos
vaistų prieinamumui.
7 skyriuje yra pateikta tyrimo medžiaga pagal visus vertinimo uždavinius. Skyriuje
pateikta rinkos duomenų, kompetentingų institucijų duomenų analizė, teisės aktų
nuostatos ir reikiamos interpretacijos, tyrimo metu vykdytų rinkos dalyvių apklausų
duomenys.
8 skyriuje pateikiami apibendrinimai ir išvados, išplaukiantys iš 7 skyriuje pateiktų
duomenų analizės rezultatų. Išvados pateikiamos pagal visus vertinimo uždavinius.
9 skyriuje pateikiami ekspertų pasiūlymai dėl galimų teisės aktų, vaistų politikos,
tiekimo grandinės gerinimo, siekiant gerinti vaistų prieinamumą Lietuvos
gyventojams.
10 skyriuje pateikiamas informacijos šaltinių, nuorodų sąrašas. Šiame skyriuje priedų
pavidalu pateikiama pirminė tyrimo metu naudotų duomenų medžiaga, kuri dėl
didelės duomenų apimties nepateikiama pagrindiniuose ataskaitos skyriuose.

Atliekant tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ duomenims ir informacijai rinkti buvo naudoti
oficialūs duomenų ir informacijos šaltiniai. Šaltinių patikimumo ir oficialumo kriterijai yra
tokie:
- oficialių Lietuvos institucijų (VVKT, Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos apsaugos
ministerijos) pagal tyrimo metu suformuotą užklausą pateikti duomenys;
- rinkos monitoringą vykdančių organizacijų IMS Health, UAB ir UAB „Sofdent“
pateikti Lietuvos vaistų rinkos duomenys;
- tyrimo metu vykdytų rinkos dalyvių apklausų duomenys, kurių patikimumas
užtikrintas atitinkamais apklausų kokybės valdymo metodais;
- viešai prieinami oficialių Lietuvos ir užsienio šalių institucijų duomenys;
- vieši neinstituciniai šaltiniai – straipsniai, apžvalgos, ankstesnių tyrimų ataskaitos,
atlikti oficialių institucijų arba organizacijų ar ekspertų, kurie pripažįstami kaip
kompetentingi atitinkamoje srityje bei nurodo pirminius informacijos šaltinius;
- kiti informacijos šaltiniai (detaliai pristatomi kiekvieno uždavinio klausimo vertinimo
pradžioje).
Apibendrintas tyrimo metu naudotų informacijos šaltinių sąrašas pateiktas 5 priede.
Atliekant tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ taikyti pagrindiniai žemiau išvardyti tyrimo metodai:
ekspertinis teisės aktų vertinimas;
rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu ir struktūruoto
interviu metodais;
analitinis Lietuvos vaistų rinkos tyrimas;
kainų lyginamosios analizės ir kainų sudedamųjų dalių struktūros
metodai;
pasirinktų ES šalių rinkų apžvalgos;
ekspertiniai tyrimo užduotyje suformuluotų klausimų vertinimai;
strateginės lyginamosios analizės ir strateginio planavimo metodikos;
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kiti tyrimo metodai (detaliai pristatomi kiekvieno uždavinio klausimo
vertinimo pradžioje).
Tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ radiniai analizuoti vadovaujantis nešališkumo principu. Išvados
pagrįstos duomenų analizės rezultatais, kur įmanoma, gretinti rinkos duomenys, institucijų
pateikti duomenys, teisės aktų nuostatos, siekiant daryti pagrįstas išvadas ir išvadų pagrindu
parengti pasiūlymus. Tyrimo ataskaitoje ir jos prieduose pateikiama daug pirminių tyrimui
naudotų duomenų, siekiant palikti galimybę tyrimą užsakiusiai institucijai turėti pirminius
duomenis.
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2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS
Sąvokos
Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas (toliau – bendrinis pavadinimas) –
Pasaulinės Sveikatos Organizacijos rekomenduotas tarptautinis vaistinės medžiagos
įvardijimas arba, jei tokio nėra, įprastinis bendrinis pavadinimas. Šioje ataskaitoje vartojamas
sinonimas – veiklioji medžiaga.
Centralizuota procedūra – procedūra, kurios metu Europos Komisijos įgaliota
institucija vertina vaistinio preparato paraišką ir Europos Komisija priima sprendimą
registruoti vaistinį preparatą visoje ES.16
Decentralizuota procedūra – procedūra, kurios metu Europos ekonominės erdvės (toliau
– EEE) valstybės bendradarbiaudamos nagrinėja tapačias paraiškas suteikti jose vaistinio
preparato rinkodaros teisę, kai tokia teisė dar nesuteikta nė vienoje EEE valstybėje.
Didmeninis vaistinių preparatų platinimas – farmacinė veikla, kurią sudaro vaistinių
preparatų įsigijimas, turėjimas, tiekimas ar eksportas, išskyrus tiekimą fiziniams asmenims.
Europos vaistų agentūra – agentūra, įsteigta pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos
vaistų agentūrą.
Farmacijos gaminiai – individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus
(COICOP) 6 skyriaus „Sveikata“ 06.1.1 klasės prekės, kurias sudaro vaistiniai preparatai,
vaistai, patentuoti vaistai, serumai ir skiepai, vitaminai ir mineralai, žuvų taukai, oralinės
kontraceptinės priemonės. Atrinktų statistinių duomenų (visų vartojimo prekių ir paslaugų
skyrių pagal COICOP) pagrindu skaičiuojamas vartotojų kainų indeksas (VKI), kuris
naudojamas infliacijos lygiui šalyje matuoti, šalies makroekonominiams rodikliams
palyginamosiomis kainomis vertinti. Sąvoka pateikta Lietuvos statistikos departamento ir
naudojama tik aprašant makroekonominius rodiklius. 17
Generinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, kurio veikliųjų medžiagų kokybinė
ir kiekybinė sudėtis bei farmacinė forma yra kaip referencinio vaistinio preparato ir kurio
bioekvivalentiškumas referenciniam vaistiniam preparatui buvo įrodytas atitinkamais
biologinio pasisavinamumo tyrimais.
Infliacija – tai bendrojo kainų lygio kilimas, pasireiškiantis piniginio vieneto
perkamosios galios smukimu. Infliacija matuojama pagal kainų indeksus. Kainų indeksas
nusako, kiek pakito prekių rinkinio vidutinė kaina per tam tikrą laikotarpį.
Informacija apie vaistinius preparatus – vieša informacija, kuri gali būti teikiama kaip
farmacinė informacija arba vaistinių preparatų reklama.
Išorinė pakuotė – pakuotė, į kurią įdėta vidinė pakuotė.

16
17

Europos Komisija http://ec.europa.eu/health/authorisation−procedures−centralised_en.htm
Statistikos departamentas http://db.stat.gov.lt/statclass/classifications.aspx?owner=postree&treenodeid=7&POSITION_ID=400057511

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

24

Kompensuojamieji vaistiniai preparatai – vaistiniai preparatai, kurie įrašyti į
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis
privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims yra kompensuojama iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras – teisinių, organizacinių,
technologinių priemonių visuma, skirta vaistiniams preparatams registruoti ir jų registravimo
duomenims tvarkyti. Į jį įrašomi vaistiniai preparatai, dėl kurių išduotas rinkodaros arba
registracijos pažymėjimas.
Nacionalinė procedūra – procedūra, kurios metu įgaliota institucija nagrinėja paraišką
registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje, kai kitoje ar kitose EEE valstybėse šio
preparato rinkodaros teisė nesuteikta.
Namų ūkis – tai vienas asmuo ar asmenų grupė, kuri gyvena viename bute (name), turi
bendrą biudžetą ar bendras vartojimo išlaidas.
Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio
darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo
mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.
Originalus vaistinis preparatas – naujas vaistinis preparatas, kurio intelektinė
nuosavybė ginama atitinkamą patento galiojimo laikotarpį (gali būti vadinamas patentiniu
vaistiniu preparatu, kol jam taikomas duomenų išimtinumo arba rinkos išimtinumo
laikotarpis).
Pakuotės lapelis – vartotojui informuoti skirtas lapelis, pateikiamas kartu su vaistiniu
preparatu.
Receptinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, kurio priskyrimą šiai vaistinių
preparatų grupei patvirtina Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba arba Europos vaistų agentūra.
Referencinė valstybė – EEE valstybė, parengianti vaistinio preparato farmacinių,
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolą, kurio pagrindu kitos
savitarpio pripažinimo arba decentralizuotoje procedūroje dalyvaujančios EEE valstybės
priima sprendimą dėl to vaistinio preparato rinkodaros teisės suteikimo.
Savitarpio pripažinimo procedūra – procedūra, kurios metu EEE valstybė arba
valstybės bendradarbiaudamos nagrinėja paraišką (tapačias paraiškas) pripažinti kitos EEE
valstybės suteiktą vaistinio preparato rinkodaros teisę.
Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami
vartoti, nes atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) turi savybių, dėl kurių tinka žmogaus ligoms
gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti
vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba
diagnozuoti žmogaus ligas.
Vaistinė – juridinis asmuo, vykdantis farmacinę veiklą, apimančią vaistinių preparatų
įsigijimą, laikymą, pardavimą (išdavimą) galutiniam vartotojui, farmacinių paslaugų teikimą
ir (ar) ekstemporalių vaistinių preparatų gamybą, kokybės kontrolę.
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Vaistinė medžiaga – bet kuri medžiaga, kurios kilmė gali būti: 1) žmogaus, pvz.:
žmogaus kraujas ir žmogaus kraujo produktai; 2) gyvūninė, pvz.: mikroorganizmai, gyvūnai,
organų dalys, gyvūnų išskyros, toksinai, ištraukos, kraujo produktai; 3) augalinė, pvz.:
mikroorganizmai, augalai, jų dalys, augalų išskyros, ištraukos; 4) cheminė, pvz.: elementai,
natūralios cheminės medžiagos ir cheminiai produktai, gauti cheminės sandaros keitimo ar
sintezės būdu.
Vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimas – Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos išduotas dokumentas, kurio turėtojui leidžiama lygiagrečiai importuoti vaistinį
preparatą ir vykdyti jo rinkodarą.
Vaistinio preparato lygiagretus importas – kitoje EEE valstybėje registruoto vaistinio
preparato, kuris yra tapatus Lietuvos Respublikoje jau registruotam vaistiniam preparatui ar
pakankamai į jį panašus, įvežimas į Lietuvos Respubliką nesinaudojant vaistinio preparato
rinkodaros teisės turėtojo platinimo tinklu.
Vaistinio preparato pateiktis − to paties vaistinio preparato, turinčio tą pačią vaistinę
formą ir stiprumą (dozę), skirtinga pakuotė.
Vaistinio preparato pavadinimas / vaistinio preparato prekinis pavadinimas –
vaistinio preparato įvardijimas sugalvotu (tokiu, kurio negalima supainioti su bendriniu) arba
bendriniu ar moksliniu pavadinimu kartu nurodant rinkodaros teisės turėtojo prekės ženklą
arba pavadinimą.
Vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimas (toliau – rinkodaros pažymėjimas) –
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos dokumentas, kuriuo patvirtinamas vaistinio preparato
rinkodaros teisės turėjimas Lietuvos Respublikoje ir kuris išduodamas pagal LR Farmacijos
įstatymo nustatytas vaistinių preparatų registravimo procedūras, išskyrus supaprastintą
homeopatinių ir tradicinių augalinių preparatų registravimo bei specialią homeopatinių
preparatų procedūrą.
Vaistinio preparato rinkodaros teisė (toliau – rinkodaros teisė) – asmens teisė
organizuoti vaistinio preparato tiekimą rinkai, reklamą ir rinkodaros valdymo priemones.
Vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas – juridinis asmuo, kuriam suteikta
vaistinio preparato rinkodaros teisė pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Vaistinio preparato stiprumas – veikliųjų medžiagų kiekis dozuotėje, tūrio arba masės
vienete (atsižvelgiant į farmacinę formą).
Vaistinių preparatų reklama – gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistams bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama kryptinga
informacija apie vaistinius preparatus, agitacinė veikla ar raginimas, kuriais siekiama skatinti
vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, įskaitant:
-

-

vaistų reklamuotojų vizitus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius
preparatus, pas sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius
preparatus;
vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdžių platinimą;
skatinimą skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, siūlant ar
žadant dovanas, asmeninę naudą ar premijas pinigais ar natūra;
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reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai,
turintys teisę skirti ar tiekti vaistinius preparatus, finansavimą;
mokslinių konferencijų, kuriose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistai, turintys teisę skirti ar pardavinėti vaistinius preparatus, finansavimą, šių
konferencijų dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimą;
radijo, televizijos laidų ir (ar) programų, per kurias teikiama informacija apie
vaistinius preparatus, rėmimą.

Vaistų platinimo įmonė − farmacijos įmonė, turinti teisę verstis vaistų didmeniniu
platinimu.18
Vaistų rinka – šioje ataskaitoje vaistų rinka (arba Lietuvos vaistų rinka) vadinama tik
vaistinių preparatų (vaistų) rinka.
Vardinis vaistinis preparatas – pavieniam pacientui būtinas neregistruotas vaistinis
preparatas, tiekiamas į Lietuvos Respubliką remiantis to paciento gydytojo paskyrimu,
pateiktu sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, ir skirtas vartoti tiesiogiai šiam
gydytojui atsakant.
Vartojimo išlaidos – tai piniginės ir natūrinės išlaidos namų ūkių vartojimo reikmėms
patenkinti, t. y. išlaidos maistui, drabužiams, avalynei, būstui, sveikatos priežiūrai, kultūros,
poilsio reikmėms.
Vartotojų kainų indeksas (VKI) – statistinis svorinis tam tikro nustatyto prekių ir
paslaugų rinkinio (kurį vidutiniškai perka kiekvienas dirbantis miestietis) kainų įvertinimas.
Šis kainų indeksas seka nustatyto prekių ir paslaugų rinkinio kainų pokyčius ir taip leidžia
nustatyti infliacijos lygį.
Ženklinimas – informacija ant vidinės arba išorinės pakuotės.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 320 patvirtintos Geros vaistų platinimo praktikos
taisyklės.
18
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Santrumpos

ATC − Anatominė terapinė cheminė (ATC) klasifikacija, patvirtinta Pasaulio Sveikatos
Organizacijos CADREAC – Europos Sąjungos asocijuotų valstybių vaistų priežiūros
institucijų bendradarbiavimo susitarime (angl. CADREAC) numatytos procedūros
(Collaboration Agreement between Drug Regulatory Authorities of European Union
Associated Countries) CIP – INCOTERMS pristatymo sąlyga, kai pardavėjas apmoka visas
prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą pakrovimo ir draudimo išlaidas ir
sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus.19
CR – Centrinė registracija
DCP − decentralizuota procedūra
DDD− (angl. defined daily dosis) − vidutinė terapinė paros dozė
EEE − Europos ekonominė erdvė
ES – Europos Sąjunga
LI – Lygiagretus importas
LRV − Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NP − nacionalinė procedūra
OTC – (angl. over−the−counter) nereceptiniai vaistiniai preparatai
PharmaZOOM − UAB „Softdent“ valdoma duomenų bazė
PSDF − Privalomojo sveikatos draudimo fondas
PSDT − Privalomojo sveikatos draudimo taryba
SADM − Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM − Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
SPP − savitarpio pripažinimo procedūra (angl. MRP − Mutual Recognition Procedure)
VLK − Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
VVKT − Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr.
1B−1199 „Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcijos patvirtinimo“
(Žin., 2004, Nr. 188−7045) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248071&p_query=&p_tr2=2
19
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3. SANTRAUKA / SUMMARY

Santrauka

Vykdyti tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ paskatino besikeičianti globali vaistų rinka, kurios pokyčiai tiek
užsienio šalyse, tiek Lietuvoje kelia naujus iššūkius valstybės institucijoms, atsakingoms už
vaistų rinkos reguliaciją. Vaistų rinkos pokyčiai lemia svarbių ir mažą pakeičiamumo laipsnį
turinčių produktų – vaistų − prieinamumo vartotojams pokyčius. Be to, Lietuvai rengiantis
stoti į Europos Sąjungą (ES), į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltos ES teisės
aktų nuostatos, taip pat ir reglamentuojančios žmonėms skirtų vaistų rinkos reguliavimą.
Praėjus 6 metams nuo Lietuvos įstojimo į ES, atsirado būtinybė įvertinti šių teisės aktų įtaką
Lietuvos vaistų rinkai bei vaistų prieinamumui. Siekiant įvertinti Europos farmacijos teisyno
nuostatų perkėlimo bei kitų veiksnių įtaką vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams, buvo
atliktas šis tyrimas.
Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikį vaistų prieinamumui tokiais aspektais:
− įvertinant vaistinių preparatų prieinamumą asortimento ir kainų požiūriu bei
visuomenės poreikio vaistiniams preparatams užtikrinimo lygį Lietuvos Respublikoje;
− nustatant direktyvos 2001/83/EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikį
vaistinių preparatų registravimui, pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimui bei vaistų
platinimui;
− nustatant direktyvos 89/105/EEB EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės aktų
poveikį vaistinių preparatų įtraukimui į nacionalinę vaistų kompensavimo sistemą.
Vykdant tyrimą buvo naudoti oficialūs Lietuvos ir ES šalių valstybės institucijų
pateikti duomenys, rinkos monitoringą vykdančių organizacijų kaupiami duomenys, rinkos
tyrimo metu surinkti ir apdoroti pirminiai duomenys, viešai prieinami patikimų šaltinių
duomenys. Tyrimo metu buvo taikyti duomenų analizės metodai, leidžiantys įvertinti
kiekybinius rinkos pokyčius, atlikti kiekybines analizes. Tose srityse, kuriose kiekybinės
analizės metodai netaikytini, buvo vykdomas nagrinėjamų klausimų išsamus ekspertinis
vertinimas.
Tyrimo metu nustatyta, kad Europos farmacijos teisyno (politikos) nuostatų
perkėlimas turėjo teigiamą poveikį vaistų prieinamumui vartotojams, nes daugeliu atvejų
suvienodino Lietuvos ir ES norminių dokumentų reikalavimus, nacionalinius teisės aktus
padarė aiškesnius, skaidresnius ir tikslesnius. Tai padarė teigiamą įtaką daugumai vaistų
rinkos reguliavimo sričių – ypač vaistų registracijos sričiai. Kitoms vaistų rinkos reguliavimo
sritims Europos farmacijos teisyno (politikos) nuostatų perkėlimas turėjo teigiamą, tačiau ne
tokį tiesioginį poveikį − daliai vaistų rinkos reguliavimo sričių (kompensuojamųjų ir
nekompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas, iš dalies – vaistų įtraukimas į kompensavimo
sistemą) Europos farmacijos teisynas nustato bendrus skaidrumo, teisingumo ir protingumo
reikalavimus. Šias sritis detaliai reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai, ir šių sričių
valdymas priklauso nuo Lietuvoje vykdomos vaistų politikos.
Vertinant vaistų prieinamumo vartotojams pokyčius (nustatant Europos farmacijos
teisyno, nacionalinių teisės aktų reguliuojantį poveikį, kitų rinką lemiančių veiksnių įtaką ir
sąveiką) teigiama, kad:
− vaistų prieinamumas asortimento požiūriu yra geras;
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− vaistų prieinamumas kainų požiūriu 2006−2009 metų laikotarpiu buvo sumažėjęs;
− nuo 2010 metų nustatyta vaistų kainų mažėjimo tendencija galutiniams vartotojams,
tai rodo jų prieinamumo didėjimą vartotojams;
− visuomenės poreikis vaistams iš esmės yra užtikrintas;
− vaistų registracijos procedūros (išskyrus nacionalinę) yra vykdomos pakankamai
gerai;
− vaistai į nacionalinę kompensavimo sistemą įtraukiami pakankamai greitai, nors
nustatyta ir tam tikrų šių procedūrų ir jas reglamentuojančių teisės aktų trūkumų;
− vaistų platinimo grandinėje vyksta horizontali ir vertikali integracija – didžiąją
rinkos dalį užima vaistinių tinklai ir su jais asocijuotos didmeninio vaistų platinimo įmonės, ir
šios įmonių grupės sukuria oligopolinę situaciją rinkoje, tai leidžia joms daryti įtaką vaistų
prieinamumui ir kitiems rinkos dalyviams bei vartotojams.
Atsižvelgiant į pateiktas tyrimo išvadas, buvo identifikuotos probleminės sritys,
darančios neigiamą įtaką vaistų prienamumui kainų ir asortimento požiūriu, bei pasiūlytos
kryptis joms gerinti.
Tyrimo metu buvo suformuluoti siūlymai gerinti teisės aktus, vaistų rinkos
reguliavimo praktiką bei monitoringą. Pagrindiniais siūlymais dėl gerinimo siekiama sukurti
tokią Lietuvos vaistų rinkos reguliaciją, kuri:
− nesukurtų naujų barjerų ateiti į rinką naujiems dalyviams ir produktams;
− skatintų vienodų ir sąžiningų taisyklių visiems rinkos dalyviams kūrimą ir tobulinimą;
− skatintų sąžiningą konkurenciją įvairiuose vaistų rinkos lygmenyse ir sudarytų galimybes
valdyti galimą rinkos koncentraciją atskirose įmonių grupėse;
− vykdytų rinkos reguliavimą atsižvelgiant į vietines rinkos ypatybes, visapusiškai įvertinant
skirtingus tiek teisinius, tiek neteisinius veiksnius ir galimus jų ilgalaikius padarinius vaistų
prieinamumui vartotojams;
− priimtų rinkos reguliavimo sprendimus remiantis tik patikimais ir visapusiškais
duomenimis;
− skatintų atsakingą ir racionalų vaistų vartojimą.

Summary

The research “The Effect of the European Pharmaceutical Legislation (Policy) on
Accessibility of Medicines in Lithuania” was induced by changing global pharmaceutical
market. Due to these changes new challenges arise for governmental bodies responsible for
regulation of pharmaceutical market both in Lithuania and all over the world. Changes in
pharmaceutical market influence the changes in accessibility of medicines that are products
of high importance and low level of substitution for consumers. Furthermore, since 2004,
upon the entrance of Lithuaniato the European Union (EU), regulations of the EU legislation
were incorporated into the national legislation of Lithuania, as well as legal acts regulating
the market of medicinal products for human use. 6 years after entering the EU, the necessity
to evaluate the effect of those legal acts on Lithuanian pharmaceutical market and
accessibility of medicines has emerged. In order to evaluate the effect of application of
regulations of the European pharmaceutical legislation and other factors on the accessibility
of medicines for the residents of Lithuania, the following research was carried out.
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The main goal of the research was to evaluate the effect of the European
pharmaceutical legislation on the accessibility of medicines in terms of the following aspects:
- evaluating the accessibility of medicines in terms of variety and pricing as well as the
level of satisfaction of the demand for medicines in the Republic of Lithuania
- determining the effect of the Directive 2001/83/EC and related legal acts on the
registration and packaging of medicinal products as well as preparation of patient leaflet.
- determining the effect of the Directive 2001/83/EC and related legal acts on inclusion of
medicinal products in the national reimbursement system
While carrying out the research the official data provided by the governmental bodies
were used as well as open access data from reliable sources. Methods of data analysis
allowing quantitative evaluation of market changes were used. When analyzing certain issues
that are not subject to quantitative analysis, comprehensive expert evaluation of those
particular issues was carried out.
The results of the research showed that application of the regulations of the European
pharmaceutical legislation (policy) had a positive effect on accessibility of medicines as in
most of the cases it helped to unify the requirements both Lithuanian and EU standard
documents as well as make the national legal acts clearer, more transparent and accurate.
This had a positive effect on many spheres of pharmaceutical market regulation, especially on
registration of medicinal products. As for other spheres of pharmaceutical market regulation,
the application of regulations of the European pharmaceutical legislation (policy) had a
positive though less singnificant effect as it does not determine specific requirements of
regulation apart from the common requirements of transparency, fairness and common sense.
The following areas are the ones that are affected the least by the European pharmaceutical
legislation: regulation of distribution chain of medicines, regulation of pricing of medicines
(both reimbursed and non−reimbursed) and partially the inclusion of medicines into the
reimbursement system. These areas are regulated only by national legal acts and the
management of these spheres depends only on Lithuanian pharmaceutical policy.
The evaluation of changes in accessibility of medicines, as well as evaluation of not
only the effect of the European Pharmaceutical legislation or national legal acts but also of
other factors (such as interaction of the participants of the market, influence of the global
market, market changes influenced by commercial factors, etc.) showed the following::
− accessibility of medicines in terms of variety is sufficient;
− accessibility of medicines in terms of pricing has decreased during the period of
2006−2010;
− the tendency of consumer prices of medicines to drop was determined in 2010;
− the demand for medicines is basically satisfied;
− the registration procedures of medicines are carried out in a timely manner (except
from the national procedure);
− medicines are included into the national reimbursement system in reasonably short
time, however, certain flaws in these procedures and related legal acts were discovered;
− the processes of vertical and horizontal integration in distribution chain of
medicines are taking place: pharmacy chains and associated wholesalers hold the biggest
pharmaceutical market share; these corporate groups create oligopoly in the market, which
allows them to influence the accessibility of medicines and influence other market
participants and consumers.
Based on the results of the research provided above, problem areas that have negative
effect on accessibility of medicines in terms of pricing and variety were identified; course of
action in order to improve the situation was suggested.
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Suggestions to improve the legal acts as well as practice and monitoring of
pharmaceutical market regulation were made during the research. The main suggestions on
how to improve the situation focus on creation of regulation of Lithuanian pharmaceutical
market that meets the following criteria:
− does not create additional barriers for new companies and products entering the market;
− promotes the creation and improvement of equal and fair rules to all of the market
participants;
− promotes fair competition in all of the levels of the pharmaceutical market and allows to
manage possible market concentration in separate corporate groups;
− regulates the market taking into account the particularities of the local market,
comprehensively evaluating both different legal and non−legal acts as well as their long−term
consequences on the accessibility of medicines;
− makes decisions on market regulation based only on reliable and comprehensive data;
− promotes responsible and rational consumption of medicines.
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4. LIETUVOS VAISTŲ RINKOS ĮVERTINIMAS

Vertinant bet kurios šalies specifinės produktų grupės rinką, svarbiausi rinką
apibrėžiantys parametrai yra tokie:
− rinkos dydis vertinant pardavimus joje pinigais ir produktų vienetais, rinkos augimo
dinamika;
− rinkoje esančių produktų skaičius ir grupavimas į rinkos segmentus pagal giminingas
produktų grupes;
− rinkos dalyviai ir konkurencija rinkoje;
− vartotojai, jų grupės, jų poreikiai ir lūkesčiai, vartotojų ypatybės;
− rinkos teisinė reguliacija;
− šalies politikos įtaka rinkos procesams;
− šalies rinkos vieta globalioje rinkoje ir santykis su kitomis rinkomis.
Vykdant tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ svarbiausi vertinti aspektai buvo Europos farmacijos teisyno nuostatų,
perkeltų į Lietuvos nacionalinius teisės aktus, poveikis vaistų prieinamumui vartotojams
asortimento ir kainų požiūriu. Detali Europos farmacijos teisyno nuostatų, juos perkėlusių
teisės aktų, vaistų asortimento ir kainų, vaistų tiekimo grandinės, Lietuvos vaistų rinkos
įvairiais siaurais pjūviais ir kitų tyrimo specifikacijoje ir Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − VVKT) ir
Animus Agilis, UAB suderintoje įvadinėje ataskaitoje−plane pateiktų klausimų analizė yra
pateikta kituose šios ataskaitos skyriuose.
Pradedant nagrinėti specialius tyrimo „Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis
vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ klausimus, bendrais bruožais pristatomi
pagrindiniai Lietuvos vaistų rinkos parametrai.
Lietuvos vaistų rinkos sistemingą stebėseną vykdo dvi privačios įmonės –
tarptautinės kompanijos IMS Health padalinys Lietuvoje IMS Health, UAB, VVKT bei UAB
„Softdent“. IMS Health, UAB vertina rinkos dydį pinigais didmeninėmis kainomis bei
pardavimus produktų vienetais (pakuotėmis). UAB „Softdent“ vertina rinkos dydį pinigais
didmeninėmis kainomis, mažmeninėmis kainomis bei pardavimus produktų vienetais
(pakuotėmis).
Šios organizacijos dėl taikomų skirtingų duomenų surinkimo ir analizės būdų pateikia
šiek tiek skirtingus Lietuvos vaistų rinkos dydžius, tačiau visų šių organizacijų pateikiami
rinkos duomenys tarpusavyje koreliuoja ir skiriasi tendenciniuose tyrimuose priimtinais
dydžiais. VVKT iki 2010 m. rinkos dydį vertino tik produktų vienetais. Todėl išvados apie
Lietuvos vaistų rinkos dydį ir dinamiką, pagrįstos visų trijų minėtų organizacijų pateikiamais
duomenimis, yra patikimos. Kadangi kiekviena iš organizacijų duomenis pateikia skirtingais
pjūviais, tyrimo metu buvo skirtingos galimybės naudoti reikiamus tyrimo požiūriu
duomenis. Tyrime ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ naudojami visų minėtų organizacijų duomenys, tačiau konkretaus jų
naudojimo atveju tyrimo ataskaitoje yra patikslinama, kokios organizacijos valdomi
duomenys ir kodėl panaudoti. Plačiausiai tyrime buvo naudoti VVKT, VLK ir UAB
„Softdent“ duomenų bazės PharmaZOOM (toliau – PharmaZOOM) duomenys.
PharmaZOOM pateikia informaciją apie rinkos dydį tiek didmeninėmis, tiek mažmeninėmis
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kainomis (šios galimybės nesuteikia IMS Health, UAB duomenys), tiek vienetais, be to, ši
duomenų bazė suteikia galimybę analizuoti rinką įvairiais pjūviais.
Lietuvos vaistų rinkos dydžio ir dinamikos didmeninėmis kainomis duomenys,
pateikiami IMS Health, UAB ir PharmaZOOM, palyginami 5 paveiksle.
5 pav. Lietuvos vaistų rinkos augimas (2002−2010 m., didmeninėmis kainomis, tūkst. Lt)

Paveiksle matyti, kad Lietuvos vaistų rinkos dydis 2010 m. buvo tarp 1,39 mlrd. Lt ir
1,5 mlrd. Lt, vertinant pardavimus rinkoje didmeninėmis kainomis.
6 pav. Lietuvos vaistų rinkos augimas (2006−2010 m., mažmeninėmis kainomis, tūkst. Lt)

Vertinant pardavimus Lietuvos vaistų rinkoje mažmeninėmis kainomis matoma, kad
rinka nuo 2006 iki 2008 metų nuosekliai augo, 2009 metais rinka mažėjo ir rinkos dydis 2010
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m. buvo 1,98 mlrd. Lt. Neabejotina, kad rinkos išraiškai didmeninėmis ir mažmeninėmis
kainomis turi įtakos ir valstybės mokesčių politika − iki 2008 m. Lietuvoje vaistams galiojo
lengvatinis PVM tarifas, tačiau 2008 m. jis buvo panaikintas nekompensuojamiems
receptiniams ir nereceptiniams vaistams20, dėl to išaugo vaistinių preparatų kainos
galutiniams vartotojams ir tai lėmė bendrų rinkos apimčių padidėjimą.
7 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika 2002−2010 m., pakuotėmis, tūkst. vnt.

Paveiksle sugretinti trijų rinkos monitoringą vykdančių organizacijų valdomi Lietuvos
vaistų rinkos duomenys rodo, kad vaistų rinkos dydis 2010 m. buvo tarp 69,4 mln. ir 90,2
mln. pakuočių. Tiksliau koreliuoja PharmaZOOM ir VVKT duomenys, IMS Health, UAB
pateikiami didesni rinkos duomenys, tačiau IMS Health, UAB į vaistų rinką įtraukia ir
daugumą vaistinėse parduodamų maisto papildų, kurie PharmaZOOM ir VVKT duomenyse
yra ekskliuduoti. Taip pat svarbu paminėti, kad nuo 2009 m. liepos 1 d. medicininės
paskirties produktai nepriklauso VVKT kompetencijai, todėl VVKT pateiktuose duomenyse
(7 paveikslas) 2007−2009 metų laikotarpiu bendras parduotų pakuočių skaičius nurodytas su
medicininės paskirties produktais, o 2010 metų duomenyse pastarųjų produktų jau nėra
įtraukta, tai lėmė, kad sumažėjo bendras parduotų pakuočių skaičius VVKT duomenųskiltyje.
Detali Lietuvos rinkos analizė pateikta skyriuje „7.5. Lietuvos farmacijos ir vaistinių
preparatų rinkų pokyčių, nesusijusių su rinkų teisiniu reguliavimu, įtaka vaistinių preparatų
prieinamumui Lietuvoje. Šių pokyčių sąsajos su Europos farmacijos teisyno bei jį
įgyvendinančių Lietuvos teisės aktų įtakojamo vaistinių preparatų prieinamumo pokyčiais“.
Detali Lietuvos rinkoje esančių produktų kainų analizė pateikiama skyriuje „7.1.5.
2006−2010 m. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūros
analizė“.
2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI−114 ir 2009 m. liepos 22 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XI−386
20
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Lietuvos rinkoje, Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenimis, 2010
metais buvo 4659 vaistiniai preparatai, kurie turėjo 19 729 vaistinių preparatų pateiktis. Kita
vertus, PharmaZOOM duomenimis, 2010 m. rinkoje aktyviai buvo pardavinėjama 4712
vaistinių preparatų pateikčių, tai rodo, kad dalis registruotų vaistinių preparatų nėra tiekiami
rinkai dėl įvairių priežasčių – nepopuliarios pakuotės, konkurentų naudojamos kitokios
pakuotės ir kt. Galima teigti, kad gamintojai registruoja šalyje maksimalų pakuočių variantų
skaičių, kad, atsiradus konkurenciniam produktui, galėtų rinkai pasiūlyti kitokią pakuotę.
Detali Lietuvos rinkoje esančių vaistinių preparatų asortimento analizė pateikta skyriuje
„7.1.1. Vaistinių preparatų asortimento pokyčio Lietuvoje bendrų tendencijų įvertinimas“.
Vykdant tyrimą, Lietuvos rinka buvo segmentuota pagal tam tikras vaistinių preparatų
grupes. Pagrindiniai vertinti rinkos segmentai buvo tokie:
Pagal vaistinių preparatų kompensavimą:
o Kompensuojamieji vaistai;
o Nekompensuojami vaistai.
Pagal tai, ar vaistas parduodamas su gydytojo receptu:
o Receptiniai;
o Nereceptiniai.
Pagal tai, kas yra galutinis vaisto pirkėjas:
o Vaistinėse galutiniam vartotojui parduodami vaistai;
o Sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių) perkami vaistai ir centralizuotai
perkami vaistai.
Pagal vaistų patekimą į rinką:
o Registruoti vaistai (jie sudarė didžiąją nagrinėtų vaistų grupę ir atskirai nebuvo
įvardijami, nes pagrindinis vaistų patekimo į rinką būdas yra jų registracija);
o Lygiagrečiai importuojami ir lygiagrečiai platinami vaistai;
o Vardiniai vaistiniai preparatai.
Pateikti rinkos segmentai buvo nagrinėti įvairiais pjūviais analizuojant konkrečius
tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos
gyventojams“ klausimus.
Pagrindiniai Lietuvos vaistų rinkos dalyviai yra:
− vartotojai;
− vaistų gamintojai (Lietuvos vaistų gamintojai ir užsienio vaistų gamintojų atstovybės arba
antrinės įmonės Lietuvoje);
− didmeninio vaistų platinimo įmonės;
− vaistinės;
− rinkodaros teisės turėtojai;
− gydytojai;
− valstybė.
Vartotojai yra ypatinga ir šio tyrimo plotmėje viena pagrindinių rinkos dalyvių grupių,
nuo kurios poreikių priklauso pati nagrinėjama rinka, todėl vartotojai ir jų ypatybės yra
aprašyti atskirai.
Vaistų gamintojai − vaistų gamybos įmonės, kurios gamina ir tiekia Lietuvos rinkai
vaistinius preparatus. Gamintojus galima vertinti skirstant juos į:
− originalių ir generinių vaistų gamintojus;
− vietinius gamintojus ir užsienio gamintojus.
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Vaistų rinkoje gamintojai skirstomi į dvi pagrindines grupes – originalių ir generinių
vaistų gamintojus. Originalių vaistų gamintojai išranda naujas vaistines medžiagas ir jų
pagrindu sukuria bei įveda į rinką naujus vaistus. Įvestam naujam originaliam vaistui taikoma
intelektinės nuosavybės apsauga, ir originalus vaistas atitinkamą laiką rinkoje yra ginamas
patento. Originalių vaistų gamintojai daug investuoja į mokslinius tyrimus, reikalingus
kuriant naujus vaistus. Originalius vaistus patentai gina ribotą laiką, o pasibaigus patento
galiojimui, generinių vaistų gamintojai pateikia rinkai analogiškus chemine sudėtimi
originaliam vaistui preparatus, tačiau už daug mažesnę kainą. Todėl originalių vaistų
gamintojai, siekdami susigrąžinti investicijas į vaisto sukūrimą ir uždirbti, palaiko aukštas
originalių vaistų kainas. Generiniai vaistai, būdami iš esmės analogiški originaliems,
dažniausiai yra gerokai pigesni. Taip yra todėl, kad generinio vaisto gamintojui nebereikia
kurti veikliosios medžiagos, ir paties vaisto, kaip galutinio produkto, kūrimo etapas yra daug
trumpesnis ir pigesnis. Generinių vaistų atėjimas į rinką dažnai atpigina ir originalius vaistus,
kurių gamintojai, norėdami išlaikyti vaistą rinkoje, kai baigiasi jo patento galiojimas, būna
priversti mažinti originalaus vaisto kainą. Taigi originalių ir generinių vaistų gamintojų
konkurencija yra sveikas rinkos reiškinys. Originalių vaistų gamintojai yra novatoriai,
kuriantys naujus pažangiausius vaistus ir tam skiriantys milžiniškas investicijas bei mainais
gaunantys teisę išimtinį laikotarpį pardavinėti brangų patentais ginamą vaistą. Generinių
vaistų gamintojai, neinvestuodami į brangius tyrimus, gali pasiūlyti rinkai gerokai pigesnių,
bet iš esmės analogiškų produktų ir taip skatina konkurenciją bei vaistų pigimą. Skirtingose
šalyse originalūs ir generiniai vaistai užima skirtingas rinkos dalis. Lietuvoje generiniai
vaistai užėmė 27 proc. rinkos21, o originalūs – 73 proc. rinkos (vertinant pardavimus pinigais
didmeninėmis kainomis 2009 m.).
Skirstyti gamintojus į vietinius ir užsienio yra svarbu todėl, kad vietiniai gamintojai
dažnai gali rinkai pasiūlyti geriausias produktų kainas, greičiau ir lanksčiau reaguoti į rinkos
poreikius. Be to, daugumos pasaulio šalių vyriausybės įprastai remia vietos gamintojus.
Lietuvos rinkoje šiuo metu situacija yra tokia, kad Lietuvos vaistų gamintojai užima tik 0,7
proc. (2010 m. duomenimis)22 kompensuojamųjų vaistų ir 2,2 proc. (2010 m. duomenimis)23
receptinių nekompensuojamųjų vaistų segmentų rinkos, vertinant pardavimus didmeninėmis
kainomis. Tai yra ypač mažas rodiklis, parodantis, kad Lietuvos rinkoje dominuoja
importiniai vaistai, o Lietuvos gamintojai, tikėtina, negali turėti realios įtakos rinkoje ir
nesudaro rimtos konkurencijos užsienio gamintojams.
Vertinant konkurencinę situaciją tarp vaistų gamintojų Lietuvos rinkoje, galima teigti,
kad ji yra didelė – Lietuvoje platinami maždaug 600 gamintojų vaistai, yra apie 70 gamintojų
atstovybių ar antrinių įmonių24 ir apie 30 įmonių25, turinčių įvairių užsienio gamintojų vaistų
rinkodaros teises.
Kiti rinkos dalyviai yra didmeninės vaistų platinimo įmonės ir vaistinės. Didmenos
įmonių veikla yra licencijuojama ir tik atitinkamas licencijas turintys vaistų platintojai gali
tiekti vaistus vaistinėms, o licencijuojamos ir atitinkamais normatyviniais aktais reguliuojamą
veiklą vykdančios vaistinės – tiekti vaistus vartotojams. Šiuo metu Lietuvos rinkoje stebima
situacija, kai dalis užsienio gamintojų dukterinių įmonių ar filialų teisės aktų nustatyta tvarka
gavę didmeninio vaistų platinimo licenciją pradeda vykdyti didmeninių vaistų platinimo
įmonių funkcijas. Kita stebėta tendencija 2004-2009 metais – sparti vaistinių tinklų plėtra ir
21
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vis didesnė jų užimama mažmeninės vaistų prekybos segmento rinkos dalis. Svarbu ir tai, kad
dalis didmeninio vaistų platinimo įmonių pradėjo valdyti vaistinių tinklus arba vaistinių
tinklai įkūrė savo vaistų didmeninio platinimo įmones. Tokia vertikali integracija sukuria
oligopolijos situaciją. Įmonių stambėjimo ir oligopolijos tendencijos mažina konkurenciją
rinkoje, keičia vaistų tiekimo grandinės funkcionavimą, dėl to gali mažėti vaistų
prieinamumas galutiniam vartotojui.
Valstybė kompensuoja dalį kompensuojamųjų vaistų įsigijimo kainos, todėl ji iš
esmės yra kompensuojamųjų vaistų pirkėja. Be to, valstybė, gindama vartotojus, gana griežtai
reguliuoja vaistų rinką, nustatydama įvairius teisinius reikalavimus, apimančius tiek vaistų
patekimo į rinką reikalavimus, tiek vaistų kainų reguliavimą, tiek vaistų platinimo grandinės
reguliavimą, kompensuojamųjų vaistų politiką. Todėl vaistų rinka tiek Lietuvoje, tiek
pasaulyje yra labai griežtai reguliuojama ir tuo skiriasi nuo daugelio kitų vartojimo prekių
rinkų. Specialūs valstybinio reguliavimo klausimai yra detaliai nagrinėjami kituose šios
ataskaitos skyriuose.
Svarbi vaistų rinkos dalyvių grupė yra gydytojai. Vaistų rinka (ypač receptinių vaistų
segmentas) yra paternalistinė, tai reiškia, kad vartotojas iš dalies nėra laisvas pasirinkti
produktą. Iš tiesų receptinių vaistų Lietuvoje vartotojas gali įsigyti tik turėdamas gydytojo
receptą, todėl kokį vaistą pasirinks pacientas, didžia dalimi priklauso ne nuo paties paciento,
o nuo gydytojo, skiriančio vaistą. Todėl receptinių vaistų rinkos segmentas iš dalies priklauso
nuo gydytojų sprendimų. Tačiau tiksliai nustatyti šios įtakos masto, jos reikšmės vaistų
pardavimams ir vaistų rinkai neįmanoma. Kadangi gydytojų įtaka vaistinių preparatų
prieinamumui nėra šio tyrimo objektas, ji detaliau neanalizuojama.
Vartotojai yra pats svarbiausias bet kurios rinkos elementas, nuo kurio priklauso
rinkos egzistavimas. Vartotojų poreikiai ir lūkesčiai, vartotojų ypatybės yra svarbiausi
žinotini apie vartotojus dalykai. Lietuvos vaistinių preparatų vartotojai yra žmonės, turintys
sveikatos problemų – sergantys įvairiomis ligomis ar turintys mažesnių sveikatos sutrikimų.
Tai rodo ir vaistų vartojimo tendencijos – didžiausią rinkos dalį sudaro receptiniai
kompensuojamieji ir nekompensuojamieji vaistai, nereceptiniai vaistai užima mažesnę rinkos
dalį. Taigi Lietuvos vaistinių preparatų vartotojus galima apibūdinti kaip pacientus, kurių
siekis yra gauti vaistinių preparatų tada, kai vaistai yra reikalingi ligoms gydyti, gauti vaistų
prieinamomis kainomis ir turėti galimybę pasirinkti pageidaujamus vaistus iš esamo
asortimento. Lietuvos pacientų poreikiai galėtų būti apibendrinti taip:
− turėti galimybę rinktis pačius naujausius vaistus;
− turėti galimybę gauti tuos pačius kompensuojamuosius vaistus, kuriuos vartoja ilgą laiką
(lėtinių ligų atveju);
− gauti vaistus už prieinamą kainą;
− būti apsaugotiems nuo vaistų brangimo, ypač kai jie reikalingi ilgalaikiam gydymui arba
kai vaistai reikalingi mažas pajamas gaunantiems žmonėms (socialiai remtinoms grupėms,
pensininkams).
Per tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ vykdyta pacientų organizacijų apklausa iš dalies patvirtino pristatytus
pacientų poreikius.
Vaistų rinkos teisinė reguliacija yra viena griežčiausių, palyginti su kitų vartojimo
prekių rinkomis. Nustatyti gana griežti teisiniai vaistų patekimo į rinką reikalavimai, dėl
vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą, vaistų tiekimo grandinės dalyviams. Šiuo metu
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Lietuvos vaistų rinkos teisinė reguliacija yra suvienodinta su Europos Sąjungos bendra vaistų
rinkos teisine reguliacija. Tai lėmė Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į
nacionalinius teisės aktus Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Tyrime ,,Europos farmacijos
teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ detaliai
nagrinėjamas Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus
poveikis vaistų prieinamumui asortimento ir kainų požiūriu. Taip pat atskiri klausimai apima
grynai nacionalinės teisinės reguliacijos aspektus, svarbius vaistų prieinamumui vartotojams.
Detaliai Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo poveikis bei nacionalinės reguliacijos
aspektai, darantys įtaką vaistų prieinamumui vartotojams, nagrinėjami kituose šios ataskaitos
skyriuose.
Šalies politika, tiek bendroji, tiek vaistų politika, daro įtaką vaistų rinkai. Lietuvoje
vyrauja tokios vaistų politikos kryptys:
− kompensuojamųjų vaistų vartojimo ir kompensavimo reguliavimas, siekiant racionaliai
naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas kompensuojamiesiems vaistams;
− vaistų registracijos mechanizmų tobulinimas;
− vaistų prekybinių antkainių reguliavimas.
Šios vaistų politikos kryptys yra vyraujančios, valstybė siekia, kad Lietuvos rinkoje
atsirastų pačių pažangiausių vaistų, siekia gerinti vaistų pasirinkimą ir prieinamumą
vartotojams. Tačiau pasirinktos priemonės ne visada duoda laukiamą efektą. Tyrimo metu
buvo nustatyta, kad, nepaisant 2009 metais pradėto taikyti vaistinių preparatų prekybinių
antkainių reguliavimo, vaistų kainos galutiniams vartotojams pradėjo mažėti tik po metų ir
gana nedideliais tempais.
Kita vertus, bendra valstybės mokesčių politika gali turėti įtakos vaistų rinkai. 2008
m. panaikinus nekompensuojamiems vaistams pridėtinės vertės mokesčio tarifo lengvatas,
nekompensuojamieji vaistai galutiniams vartotojams pabrango dėl padidėjusio pridėtinės
vertės mokesčio. Šiame tyrime politikos įtaka vaistų rinkai nagrinėta minimaliai, tik tiek, kiek
tai paveikė vaistų prieinamumo pokyčius vartotojams.
Siekiant įvertinti Lietuvos vaistų rinkos vietą globalioje vaistų rinkoje, ji yra lygintina
su kitų šalių rinkomis. 8 paveiksle pateikiama globali (pasaulinė) vaistų rinka bei jos
didžiausios dalys vertinant pardavimus didmeninėmis kainomis eurais.
8 pav. Globalios ir Lietuvos vaistų rinkų palyginimas 2010 m.26

Paveiksle matyti, kad Lietuvos vaistų rinka, palyginti su globalia ar didžiosiomis
pasaulio vaistų rinkomis, yra labai maža. Tokiu atveju gamintojai neateis į Lietuvos rinką
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arba esami gamintojai nebeįves naujų produktų. Rinkos dydis yra pakankamai svarbus
apribojimas, kuris lemia ir vaistų asortimento pokyčius, ir vaistų kainas. Mažoje rinkoje,
kurioje parduodami santykinai maži vaistų kiekiai, gamintojams gali būti komerciškai
nepatrauklu įvesti naują produktą, jeigu tam reikia parengti atskirą lietuvišką pakuotę,
registracija trunka ilgai, produktui įvesti reikia vykdyti rinkodaros veiksmus ir patirti
rinkodaros sąnaudų. Maža ir nepatraukli rinka gali lemti, kad daliai gamintojų neapsimoka
tiekti produktus mažomis kainomis. Taigi rinkos dydis, palyginti su užsienio šalių rinkomis,
gali būti pakankamai svarbus parametras, lemiantis gamintojų požiūrį ir sprendimus.
Apibendrinant Lietuvos vaistų rinkos apžvalgą, galima teigti, kad globaliu mastu
Lietuvos vaistų rinka yra maža, ir tai gali būti vienas iš apribojimų, nulemiantis naujų
gamintojų sprendimus neiti į Lietuvos rinką arba esamų gamintojų sprendimus neįvesti naujų
produktų. Dėl to, kad rinka yra nedidelė ir iš dalies nepatraukli daliai gamintojų, valstybės
derybinės pozicijos dėl kompensuojamųjų vaistų kainų yra silpnesnės, dalis reguliacinių
mechanizmų, skirtų mažinti vaistų kainas, neveikia. Kita vertus, Lietuvos vaistų rinka savo
teisinio reguliavimo mechanizmais nedaug skiriasi nuo Europos Sąjungos, tai lemia, kad
Lietuvos rinka tampa skaidresnė, aiškesnė gamintojams ir lemia rinkos teisinio reguliavimo
pastovumą.
Taigi šis apžvalginis tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ ataskaitos skyrius turėtų padėti įvertinti bendrą
Lietuvos vaistų rinkos situaciją ir kontekstą. Specialieji tyrimo klausimai yra nagrinėjami
kituose ataskaitos skyriuose.

5. LIETUVOS VAISTŲ RINKOS TEISINĖ REGULIACIJA

EUROPOS FARMACIJOS TEISYNAS IR JO TAIKYMAS LIETUVOJE
Įvadas
Farmacijos produktų rinkai Europos Sąjungoje taikomas plačios apimties ir detalus
teisinis reguliavimas. Bendrijų reguliavimo ištakos siekia XX a. 6 dešimtmetį, kai Europos
Ekonominės Bendrijos lygmeniu buvo pradėti derinti reikalavimai dėl farmacijos produktų
rinkodaros teisių suteikimo. Palaikant principą, kad vaistiniai preparatai į rinką gali patekti tik
su kompetentingos valstybinės institucijos leidimu, ir pamažu derinant reikalavimus dėl
leidimų išdavimo, Europos Bendrijose (vėliau tapusiose Europos Sąjunga) buvo sukurta
išsami teisės aktų sistema.
Didelis žingsnis kuriant bendrąją ES rinkos teisinę bazę medicinos produktų srityje
buvo žengtas 1992 m., kai buvo priimtos keturios direktyvos dėl vaistų teisinio statuso,
farmacijos produktų reklamos, pacientų informavimo ir didmeninės prekybos reguliavimo.
1993 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis buvo sukurta nauja farmacinių
produktų tiekimo į rinką autorizavimo sistema ir buvo įsteigta Europos medicinos produktų
vertinimo agentūra (pradėjusi veikti 1995 m.), nuo 2004 m. tapusi Europos vaistų agentūra.
2001 m. buvo kodifikuotos vaistams reguliuoti skirtos direktyvos. 2001 m. lapkričio 6
d. buvo priimtos dvi naujos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: direktyva Nr.
2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus, ir direktyva Nr.
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2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus. Šios
direktyvos tapo dabartinio farmacijos rinkai taikomo ES reglamentavimo pagrindu. Šiuo
metu ES institucijų priimti teisės aktai reglamentuoja tokius klausimus, kaip vaistinių
preparatų rinkodaros teisių suteikimas, neregistruotų preparatų tiekimas, vaistinių preparatų
klinikiniai tyrimai, gamyba, saugojimas, prekyba, rinkoje esančių preparatų priežiūra ir kt.
Verta atkreipti dėmesį į susijusią su šio tyrimo turiniu sąvoką „Europos Sąjungos
farmacijos teisynas“. Teisinėje terminijoje sąvoka „teisynas“ vartojama apibūdinant tam tikrą
teisės normų visumą, dažniausiai nesudarančią vieningo dokumento (pvz., Europos Sąjungos
teisynas, Šengeno teisynas). Terminas „ES farmacijos teisynas“ iš esmės taip pat yra tik
nuoroda į visumą ES institucijų priimtų teisės aktų, skirtų farmacijos rinkai reguliuoti. Tačiau
visus teisės aktus, skirtus reglamentuoti žmonėms skirtiems ir veterinariniams vaistams,
galima rasti viename rinkinyje, pavadintame „Taisyklės dėl vaistinių preparatų
reglamentavimo Europos Sąjungoje“27, kurį elektroniniu formatu išleido Europos Komisija.
Šiame leidinyje visi teisės aktai pagal jų taikymo sritis yra suskirstyti į 10 tomų, pvz., 1 tomas
apima dėl žmonėms skirtų vaistų reguliavimo priimtas direktyvas, reglamentus, Komisijos
komunikatus, rekomendacijas ir kt. dokumentus, 2 tomas – teisės aktus, skirtus reglamentuoti
rinkodaros teisių suteikimą žmonėms skirtų vaistų atžvilgiu, 3 tomas – rekomendacijas dėl
klinikinių tyrimų ir t. t. Įdomu, kad nors šis teisės aktų sąvadas ir nėra formaliai patvirtintas
dokumentas, oficialiuose teisės aktuose pateikiamos nuorodos − pvz., sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V−59 patvirtintų Vaistinių preparatų rinkodaros
teisės suteikimo taisyklių 5 punkte nurodoma, kad dėl vaistinių preparatų registravimo
Lietuvoje pateikiama paraiška, kurios forma tvirtinama vadovaujantis „Taisyklių dėl vaistinių
preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2B tome paskelbta paraiškos forma“. Tokiu
būdu ES farmacijos rinką reglamentuojančių teisės aktų sąvadas yra įtvirtinamas ir oficialiu
lygmeniu. Minėtas sąvadas yra periodiškai papildomas naujais teisės aktais, tačiau tam tikru
momentu gali atsitikti, kad naujai išleistas dokumentas gali būti dar neįtrauktas į rinkinį
„Taisyklės dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje“. Todėl tolesniame šio
darbo tekste pasitaikantį terminą „ES farmacijos teisynas“ siūlome suvokti kaip visus ES
institucijų priimtus teisės aktus, skirtus vaistų rinkai reguliuoti28. Plačiąja prasme šiuo
terminu turėtų būti apibūdinami ne tik žmonėms skirtiems vaistams, bet ir veterinariniams
vaistams reguliuoti skirti teisės aktai bei rekomendacinio pobūdžio dokumentai.29
Apžvelgiant farmacijos rinkos teisinį reglamentavimą Lietuvoje, reikia pabrėžti, kad
vaistinių preparatų gamybai, prekybai ir su tuo susijusiems klausimams yra sukurtas platus ir
detalus teisinis reglamentavimas. Po nepriklausomybės atkūrimo su farmacijos sektoriumi
susiję teisės aktai buvo kuriami atsižvelgiant į specifines vietines sąlygas, nors kartu buvo
bandoma įvertinti ir užsienio šalių patirtį. Vis dėlto tam tikro nuoseklumo pritrūko, ir to
pavyzdys gali būti faktas, kad iki 2006 m. vidurio Lietuvoje galiojo du artimai susijusioms
sritims skirti įstatymai: Farmacinės veiklos įstatymas ir Vaistų įstatymas. 1991 m. sausio 31
d. priimtas Farmacinės veiklos įstatymas iš pradžių buvo skirtas bendrai reglamentuoti
farmacinę veiklą. 1996 m. lapkričio 19 d. priimtas Vaistų įstatymas nustatė vaistų
registravimo pagrindus, taip pat reglamentavo vaistų gamybą, vaistų klinikinius tyrimus,
vaistų prekybos, kokybės kontrolės sąlygas. Lietuvai rengiantis narystei Europos Sąjungoje, į
Farmacinės veiklos įstatymą ir Vaistų įstatymą buvo perkelta nemažai ES teisės aktų
Šio rinkinio angliškas pavadinimas The Rules Governing Medicinal Products in the European Union arba sutrumpintai Eudralex.
Rinkinys yra prieinamas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato puslapyje, adresu
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/cd/index_en.htm (nuoroda paskutinį kartą buvo pasiekta 2011−08−02).
28
Angliškas termino „ES farmacijos teisynas“ analogas būtų EU pharmaceutical legislation.
29
Kalbant apie ES farmacijos teisyną, tikslinga būtų priminti, kad šis teisės normų rinkinys yra taikomas ne tik ES šalyse, bet ir trijose
Europos laisvos prekybos asociacijose narėse − Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.
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nuostatų. Kadangi Farmacinės veiklos įstatymo ir Vaistų įstatymo reguliavimo sritys buvo
labai artimos, jie neretai dubliavo ir papildė vienas kitą (ypač vaistų registravimo klausimais).
Naują kokybę teisiniam reglamentavimui suteikė 2006 m. birželio 22 d. priimtas Farmacijos
įstatymas30, panaikinęs Farmacinės veiklos ir Vaistų įstatymus. Farmacijos įstatymu ne tik
buvo apibendrintas panaikintų įstatymų turinys, bet ir užpildytos dar likusios reglamentavimo
spragos.

Tarybos direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų
vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo
sistemų sritį, skaidrumo
Direktyvos 89/105/EEB nuostatos dėl vaistų įtraukimo į nacionalinės sveikatos
draudimo sistemos lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir valstybėse narėse taikomų
vaistų kainų reguliavimo reikalavimų.
Pagrindinės direktyvos nuostatos dėl vaistų kainų reguliavimo nacionalinės teisės
priemonėmis:
-

-

-

valstybės narės gali tiesioginėmis ir netiesioginėmis priemonėmis reguliuoti vaistų
kainas ir vaistais prekiaujančių asmenų pelningumą;
valstybės narės privalo užtikrinti, kad sprendimas dėl vaisto kainos nustatymo ar
kainos padidinimo priimamas per 90 dienų nuo pareiškėjo kreipimosi į
kompetentingą instituciją. Kompetentingai institucijai paprašius patikslinti
duomenis, galutinis sprendimas turi būti priimtas per 90 dienų nuo papildomos
informacijos gavimo;
priimant sprendimą dėl vaisto kainos padidinimo, procedūros trukmė vieną kartą
gali būti pratęsiama 60 dienų;
valstybė bent vieną kartą per metus turi viešai paskelbti sąrašą vaistų, kurių kainos
reguliuojamos, ir tiems vaistams nustatytas kainas;
visais atvejais, kompetentingai institucijai nurodytais terminais nepriėmus
sprendimo, pareiškėjas turi teisę pardavinėti gaminį savo nurodyta kaina;
taikant vaistų kainų fiksavimo (užšaldymo) priemones, valstybė bent vieną kartą
per metus turi patikrinti, ar esamomis sąlygomis pateisinamas tolesnis kainų
užšaldymas;
sprendimai neleisti nustatyti vaistui pareiškėjo prašomos kainos turi būti pagrįsti
objektyviais ir patikrinamais kriterijais pagrįstomis priežastimis.

Pagrindinės nuostatos direktyvos 89/105/EEB dėl vaistų įtraukimo į nacionalinės
sveikatos draudimo sistemos lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašą:
-

30

sprendimas įtraukti vaistą į nacionalinės sveikatos draudimo sistemos
kompensuojamųjų vaistų sąrašą turi būti priimtas ir praneštas pareiškėjui per 90
dienų nuo kreipimosi į tokius sprendimus priimančią valstybės instituciją.
Sprendimo priėmimo procedūra gali būti pratęsta, jei tuo pat metu turi būti
priimamas ir sprendimas dėl gaminio kainos nustatymo, bet bendras terminas
neturi būti ilgesnis nei 180 dienų;

LR Farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr.X−709
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sprendimai vaisto neįtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ar išbraukti iš šio
sąrašo turi būti priimami vadovaujantis objektyviais ir patikrinamais kriterijais
pagrįstomis priežastimis. Apie pasirinktus kriterijus, kuriais remiantis priimami
sprendimai įtraukti vaistą į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ar iš jo išbraukti,
valstybė turi pranešti Europos Komisijai;
valstybės narės gali sudaryti nekompensuojamųjų vaistų sąrašus (negatyvios
atrankos principas). Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi objektyviais ir
patikrinamais kriterijais, kurie turi būti paskelbiami Europos Komisijai;
sprendimuose dėl vaisto įtraukimo ar neįtraukimo į kompensuojamųjų vaistų
sąrašą, dėl išbraukimo iš šio sąrašo ar dėl vaisto įtraukimo į nekompensuojamųjų
vaistų sąrašus turi būti nurodytos pagrįstos priežastys, sudarant galimybes
suinteresuotiems asmenims ginti savo teises skundžiant priimtus sprendimus.

Direktyvos 89/105/EEB reikalavimų reikšmę galima apibūdinti kaip siekį nustatyti
minimalius objektyvumo ir pagrįstumo standartus, taikytinus valstybės farmacijos rinkai
reguliuoti skirtų mechanizmų (reikalavimų, procedūrų ir kt.) atžvilgiu. Tuo pat metu valstybei
paliekama visapusiška sprendimų laisvė pasirenkant rinkos reguliavimo priemones.

Kompensuojamųjų vaistų sistemos reglamentavimas Lietuvoje
Išlaidų vaistams ir medicinos priemonėms kompensavimo mechanizmas mūsų šalyje
buvo pradėtas kurti po nepriklausomybės atkūrimo pasikeitus valstybinei ir ekonominei
santvarkai. Vienu pirmųjų dokumentų, skirtų kompensavimo sistemai reglamentuoti tapo
1991 m. gegužės 21 d. Aukščiausios Tarybos priimtas Valstybinio socialinio draudimo
įstatymas. Šio įstatymo trečiasis skyrius buvo skirtas išlaidų medikamentams bei sanatorinio
gydymo išlaidų kompensavimui reglamentuoti. Įstatymo straipsnyje buvo nustatyta, kad
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu, taip pat apdraustųjų, netekusių darbo ir
gaunančių išeitinę arba bedarbio pašalpą, vaikams iki vienerių metų amžiaus iš valstybinio
socialinio draudimo lėšų kompensuojama 100 procentų išlaidų visiems ambulatorinio
gydymo metu naudojamiems būtiniesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, o
tokioms remiamų asmenų grupėms (apdraustųjų vaikams nuo vienerių iki septynerių metų,
nedirbantiems pensininkams bei I ir II grupės invalidams) kompensuojama 80 procentų visų
išlaidų. Įstatyme taip pat buvo nurodyta, kad kitais atvejais apdraustiesiems kompensuojamos
išlaidos susirgus ligomis, įrašytomis į Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ministerijų
patvirtintą sąrašą. Toliau kuriant medicininių išlaidų kompensavimo tvarką, iš esmės buvo
išlaikyti 1991 m. įstatyme įtvirtinti principiniai sprendimai: 1) kompensuoti socialiai
pažeidžiamų asmenų išlaidas ar jų dalį pagal Būtinojo asortimento vaistų sąrašą, vėliau –
pagal Kompensuojamųjų vaistų (B) sąrašą, 2) kompensuoti visų apdraustųjų asmenų išlaidas,
jei jos skirtos nurodytoms ligoms gydyti nurodytais medikamentais pagal patvirtintą vaistų
sąrašą (kuris dar vadinamas A sąrašu).
Tolesnis vaistų kompensavimo tvarkos reglamentavimas buvo plėtojamas tvirtinant
sąrašus vaistų ir kitų medicininių priemonių, kurių kaina tam tikrų socialinių grupių
atstovams buvo visiškai ar iš dalies kompensuojama31, plečiant remiamų socialinių grupių
kategorijas ir tvirtinant kompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų kainynus. Kartu teisės

Pirmieji kompensuojamųjų vaistų ir medicinos priemonių sąrašai buvo patvirtinti Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinio socialinio
draudimo valdybos 1991 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 207/45.
31
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aktais buvo reguliuojama vaistų (tiek įtrauktų, tiek ir neįtrauktų į kompensuojamųjų sąrašus)
kaina, nustatant maksimalius prekybinius antkainius.
Vyriausybės 1995 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 759 „Dėl ambulatoriniam gydymui
skirtų būtinųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo
tvarkos“ buvo vienas pirmųjų norminių aktų, kuriuo buvo siekiama susisteminti
kompensuojamųjų vaistų kainos nustatymą. Šiuo nutarimu patvirtinta būtinųjų vaistų bazinės
kainos nustatymo tvarka, kuria remiantis buvo sudaromi kompensuojamųjų vaistų kainynai.
Visdėlto tiek iki šio Vyriausybės nutarimo, tiek po jo priėmimo kompensuojamųjų vaistų
sąrašai ir kainynai buvo sudaromi nesant aiškios tvarkos, pagal kurią vaistai turėjo būti
įtraukiami į šiuos sąrašus.

Kompensuojamųjų vaistų sąrašų sudarymas
Kompensuojamųjų vaistų sąrašų sudarymas yra kompensavimo sistemos pamatinis
elementas. Sąrašų keitimo tvarka buvo nuosekliai tobulinama, ir tai gerai matoma tvarkos
pokyčius vertinant pagal ES direktyvos 89/105/EEB reikalavimus.
Ne vienerius metus egzistavusios kompensuojamųjų vaistų sąrašų sudarymo tvarkos
esminiu trūkumu reikia laikyti tai, kad ši tvarka apskritai nebuvo reglamentuota kaip aiški ir
pagal konkrečius reikalavimus vykdoma procedūra. Kompensuojamųjų vaistų sąrašo
sudarymo pagrindas buvo 1993 m. liepos 8 d. Seimo priimtas Farmacinės veiklos įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo buvo nustatyta, kad sudaromas būtinojo
asortimento vaistų sąrašas, kuriame esančių vaistų kainas tvirtina Vyriausybės įgaliotos
valstybinės institucijos. Kitas norminis dokumentas, susijęs su šio svarbaus klausimo
reglamentavimu, buvo priimtas tik 1996 m. 1996 m. gegužės 21 d. Seimo priimto Sveikatos
draudimo įstatymo 9 straipsnyje buvo nustatyta, kad „būtinųjų vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių sąrašą nustato Sveikatos apsaugos ministerija Privalomojo sveikatos draudimo
tarybos teikimu“. Tačiau tvarka, pagal kurią buvo atrenkami vaistai, Privalomojo sveikatos
draudimo tarybos (toliau tekste – PSDT) siūlomi sveikatos apsaugos ministrui įtraukti į
valstybės lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašus, buvo nustatyta dar vėliau. Tik 1998 m.
gegužės 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 281 buvo patvirtinta Vaistų, kurių
išlaidos ar jų dalis ambulatorinio gydymo metu, medicinos pagalbos priemonių bei ligų, kurių
ambulatorinio gydymo išvardytais vaistais išlaidos 100 procentų kompensuojamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašų keitimo tvarka.
Nurodytame SAM įsakymu patvirtintame dokumente reglamentuota procedūra turėjo
aiškių trūkumų: įtraukimo į sąrašus procedūros etapai ir jų turinys aptarti labai aptakiai, o
kriterijai, pagal kuriuos buvo priimami sprendimai, apskritai nebuvo įvardyti. Vaistų įrašymą
į sąrašus galėjo inicijuoti gydytojai ir klinikų vadovai, teikdami siūlymus SAM specialistams,
kurie siūlymus turėjo įvertinti pagal „duomenų objektyvumą, reikalingumą kompensuoti,
patirtį vartojant šį vaistą“. Nesant aiškių ir konkrečių sprendimų priėmimo kriterijų, galiojusi
tvarka akivaizdžiai neatitiko objektyvumo ir pagrįstumo reikalavimų, keliamų direktyvos
89/105/EEB.
Svarbūs pokyčiai reglamentuojant ligų ir joms gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistų
sąrašų sudarymą buvo įvesti 2002 m. balandžio 5 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.
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15932. Šiuo įsakymu patvirtintoje Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti,
Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo
tvarkoje buvo numatyta nemažai procedūrinių naujovių: nurodyta, kokie dokumentai ar
duomenys turi būti pateikiami kartu su paraiška, įkurta komisija paraiškoms nagrinėti,
nurodyti pagrindai, kuriems esant gali būti priimami sprendimai įrašyti vaistus ar ligas į
sąrašus bei išbraukti iš jų; apbrėžti sprendimų priėmimo terminai, nustatyta vaisto įtraukimo į
kompensuojamųjų vaistų sąrašus trukmė (3 metai). Sprendimų priėmimo eiga pritaikyta
surinkti ir išnagrinėti įvairiapusiškus duomenis: pareiškėjui pateikus Farmacijos
departamentui paraišką su lydinčiaisiais dokumentais, departamentas paraišką persiunčia
Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijai (toliau – komisija) bei
susijusioms institucijoms (SAM, VLK, VVKT, iš kurių atstovų sudaryti Medicinos ir
Farmaekonomikos pakomisiui), komisija pirmame posėdyje vertina, ar pakanka dokumentų ir
informacijos, vėliau per 90 dienų nurodytos valstybės institucijos išnagrinėja pateiktus
duomenis pagal savo kompetenciją ir pateikia savo išvadas komisijai ir pakomisiams. Gautus
duomenis apdoroja Medicinos pakomisis, kuris savo išvadą teikia Farmaekonomikos
pakomisiui, o šis – komisijai. Komisija savo preliminarų sprendimą dėl vaisto ar ligos
įtraukimo į sąrašus ar išbraukimo iš jų siūlo PSDT. Viešumui užtikrinti numatyta skelbti
viešai komisijos siūlymus PSDT dvi savaites iki PSDT posėdžio. Taip pat nustatytas 150
dienų terminas nuo paraiškos pateikimo, per kurį komisija savo siūlymą dėl sąrašų keitimo
turi pateikti PSDT. Apibendrinant naująją su kompensavimu susijusių sąrašų keitimo tvarką
galima vertinti kaip aiškesnę, palyginti su prieš tai buvusia procedūra, ir pranašumu reikia
laikyti ne tik siekį aiškiau apibrėžti įtraukimo bei išbraukimo kriterijus. Galima pabrėžti ir tai,
kad iki nagrinėjamo įsakymo priėmimo teisė inicijuoti sąrašų keitimą priklausė tik sveikatos
priežiūros specialistams ir už šį sektorių atsakingiems valdininkams, tad svarbiu pokyčiu
procedūroje buvo atsiradusi galimybė suinteresuotam asmeniui (rinkodaros teisių turėtojui)
pačiam tiesiogiai kreiptis dėl vaisto ar ligos įrašymo į atitinkamus sąrašus. Tačiau tvarkoje
galima įžvelgti ir trūkumų, pvz., įtraukimo į sąrašus ir išbraukimo iš jų kriterijai buvo
suformuluoti nenurodant, kaip jie turi būti vertinami ir koks jų tarpusavio lyginamasis svoris.
Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad SAM priimtame teisės akte nebuvo tiesiogiai užtikrinti
maksimalūs procedūros įgyvendinimo terminai, nurodyti direktyvoje 89/105/EEB. Tvarkoje
nurodytas 150 dienų terminas skirtas komisijai parengti siūlymą PSDT, tačiau neužtikrinta,
kad PSDT priimtų sprendimą per 180 dienų – maksimalų terminą, nustatytą direktyvoje
89/105/EEB atvejams, kai vienu metu priimamas sprendimas dėl vaisto įtraukimo į
kompensuojamųjų vaistų sąrašą bei dėl vaisto kainos nustatymo33.
Maksimalų terminą paraiškai nagrinėti nustatė Seimas. 2006 m. birželio 22 d. priimto
Farmacijos įstatymo 58 str. 3 dalyje nurodyta, kad „sprendimas dėl vaistinio preparato, ligos
ar medicinos pagalbos priemonės įrašymo į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus sąrašus ir jų
kainos priimamas ne vėliau kaip per 180 dienų nuo paraiškos įregistravimo Farmacijos
departamente dienos“. Maksimalų paraiškos vertinimo terminą vertinant kaip procedūros
operatyvumo ir patikimumo užtikrinimo priemonę, galime pasvarstyti, kad nei įstatyme, nei
kituose Lietuvos teisės aktuose nebuvo ir nėra numatyta padarinių už šio termino
nesilaikymą. Tame pačiame įstatymo punkte buvo perkelta kita direktyvos 89/105/EEB
nuostata: „Kai priimamas sprendimas, turi būti nurodomos objektyviais ir patikrinamais
kriterijais pagrįstos tokio sprendimo priežastys“.

LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti,
kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo“
33
Maksimalus terminas paraiškai išnagrinėti galėjo būti nustatytas PSDT nuostatuose, kuriuos taip pat tvirtina SAM. Tačiau jokioje PSDT
nuostatų redakcijoje jis nebuvo įtvirtintas.
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Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti bei kompensuojamųjų vaistų sąrašų
keitimo tvarka buvo tobulinama ne kartą. Esminės naujovės buvo įvestos 2007 m., sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V−9134 patvirtinus Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų
keitimo tvarkos aprašą. Reikšmingos naujovės buvo vaistų ir ligų vertinimo schemos su
nurodyta balų suteikimo tvarka ir nustatytas minimalus įvertinimas (t. y. balų skaičius),
reikiamas įtraukti vaistus ir ligas į atitinkamus sąrašus. Kartu įvestas rezervinių sąrašų
sudarymas, į šiuos sąrašus įtraukiant vaistus, išlaidos kuriems didintų Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidas; iš rezervinio į pagrindinius sąrašus vaistus
numatyta įtraukti, jei PSDF biudžete kompensavimui būtų numatyta papildomų lėšų. Apraše
taip nurodytos sąlygos paraiškai nagrinėti ne eilės tvarka ir konkretizuota, kada gali būti
inicijuotas vaisto kompensavimo peržiūrėjimas (apibrėžiant, kokiu santykiniu dydžiu turi
pasikeisti PSDF išlaidos vaistui kompensuoti). Dėl šių ir kitų procedūrinių patobulinimų su
vaistų kompensavimu susijusių sąrašų sudarymo naująją tvarką reikia vertinti kaip didelį
pagerinimą siekiant biurokratinių sprendimų pagrįstumo ir objektyvumo.
2011 m. birželio mėn. buvo patvirtintas naujas su kompensavimu susijusių sąrašų
keitimo tvarkos aprašas35. Naujuoju dokumentu neįvesta kardinalių pokyčių, bet bandyta
racionalizuoti ir detalizuoti 2007 m. galiojusią tvarką, pvz., nustatyta, kad vaistinio preparato
terapinė vertė turi būti įvertinta minimaliu balų skaičiumi, kad paraiška būtų perduota
tolesniam nagrinėjimui, įskaitant ir farmakoekonominės analizės vertinimą36.

Kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymo reglamentavimas Lietuvoje
Kompensuojamųjų vaistų kainos reglamentavimą galima išskirti į tokius atskirus
elementus: vaistų kompensuojamų bazinių kainų nustatymo taisyklės, kompensuojamųjų
vaistų didmeninio ir mažmeninio antkainio nustatymas ir vartotojo mokamos
kompensuojamojo vaisto kainos dalies nustatymas. Taip pat vartotojo perkamo vaisto
atžvilgiu gali būti svarbus kompensavimo lygio nustatymas.
Kompensuojamųjų vaistų kainos reguliavimo principai yra nustatyti Farmacijos
įstatymo 57–59 straipsniuose:
1) sveikatos apsaugos ministras tvirtina bazines ir didžiausias mažmenines
kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainas, kurios vieną kartą per metus
skelbiamos Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne;
2) sveikatos apsaugos ministras nustato kompensuojamųjų vaistinių preparatų
didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainius;
3) mažmeninės ir bazinės kainos tvirtinamos tik tų kompensuojamųjų vaistinių
preparatų, kurių bendrinis pavadinimas įrašytas į sveikatos apsaugos ministro
patvirtintus Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ir
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus ir kuriems gauta paraiška įrašyti į
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną.
LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymas Nr.V−91 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
balandžio 5 d. įsakymo nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“
35
2011 m. birželio 17 d. SAM įsakymas Nr. V−617.
36
Naujajam aprašui buvo nustatyta siauresnė taikymo sritis, nurodžius, kad pagal juo reglamentuotą procedūrą vaistiniai preparatai gali būti
tik išbraukti iš Kompensuojamųjų vaistų (B) sąrašo. Kadangi Lietuvos teisės aktų duomenų bazėse nepavyko rasti norminio dokumento,
nustatančio vaisto įtraukimo į B sąrašą procedūros, siūlosi išvada, kad Lietuvoje numatyta mažinti B sąrašo taikymą.
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Vienas svarbiausių kompensuojamųjų vaistų kainodaros elementų yra bazinės kainos
nustatymas, kurį reglamentuoja Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994
patvirtintas Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašas37. Bazinė kaina – tai
vaistinio preparato mažmeninės kainos dalis, pagal kurią apskaičiuojamas vaisto įsigijimo
išlaidų kompensacijos dydis. Vaisto bazinė kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į gamintojo
deklaruojamą vaisto kainą Lietuvoje arba pagal to vaisto kainą referencinėse šalyse, jei
gamintojo deklaruojama kaina Lietuvoje yra didesnė nei 95% to paties vaisto kainos vidurkio
referencinėse šalyse38. Minėtame apraše taip pat nustatyta lygiagrečiai importuojamų vaistų
bazinių kainų apskaičiavimo tvarka (formulė); taip pat įtvirtinta, kad lygiagrečiai
importuojami vaistiniai preparatai įtraukiami į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
kainyną, jeigu jų ir tokių pačių vaistinių preparatų, įvežamų į Lietuvą jų rinkodaros teisės
turėtojo, analogiškos pakuotės deklaruojamos kainos skirtumas yra ne mažesnis negu aprašo
2 priede nustatytas skirtumas.
Tolesnis vaistinio preparato kainos apskaičiavimo etapas apima vaistinio preparato
kainos nustatymą taikant sveikatos apsaugos ministro nustatytus didmeninės ir mažmeninės
prekybos ir vaistinio preparato įrašymą į Kompensuojamųjų vaistų kainyną. Šį etapą
reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V−267,
kuriuo nustatyta vaistinių preparatų įrašymo į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną
ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarka bei patvirtinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų
didžiausi didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainiai. Pagal šią tvarką, į
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną įrašomi vaistiniai preparatai, kurių bendrinis
pavadinimas įrašytas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą ir
Kompensuojamųjų vaistinių preparatą sąrašą ir kurie įregistruoti Lietuvos Respublikos
vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai
importuojamų vaistinių preparatų registre, pateikus nustatytos formos paraišką. Įrašant
preparatą į kainyną, nustatoma ir vaisto didžiausia mažmeninė kaina to preparato medžiagos
kiekiams, pritaikant tuo pačiu įsakymu patvirtintus didžiausius antkainius.
Sudarant Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, nurodoma ir paciento
mokamos priemokos suma, apskaičiuojama taikant skirtingus bazinės kainos kompensavimo
lygius (100, 90, 80 ir 50 procentų). Kompensavimo lygius pagal apdraustųjų kategorijas
nustato Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnis: 100 procentų bazinės kainos
kompensuojama vaikams iki 18 metų bei I grupės invalidams ir asmenims, kuriems sukako
senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių
specialiųjų poreikių lygis; 100, 90, 80 arba 50 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių ambulatoriniam gydymui kainos kompensuojamos
apdraustiesiems, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą arba Kompensuojamųjų medicinos pagalbos
priemonių sąrašą, pagal kompensavimo lygius; 50 procentų kompensavimas nustatytas
gaunantiems senatvės pensiją bei II grupės invalidumo pensiją, iš dalies darbingiems
asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30−40 procentų darbingumo lygis,
bei šalpos pensijų gavėjams. Bazinės kainos kompensavimo lygiai dėl konkretaus preparato
nustatomi paraiškos dėl vaisto įtraukimo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) vertinimo procedūros metu39.

37

2011 m. kovo 9 d. redakcija.
Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 256 referencinėmis valstybėmis patvirtintos šios šalys: Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija,
Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija.
39
Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V−617.
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Keičiant vartotojo mokamą priemoką už kompensuojamąjį vaistą tam tikru aspektu
yra taikomas teisinis reguliavimas: pagal SAM patvirtintą tvarką40, priemokos dydis gali būti
laikinai sumažintas tik gamintojui tai suderinus su kontroliuojančiomis institucijomis ir
nurodžius kainos pasikeitimus informacinėje sistemoje.
Dėl nekompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo
Dėl nekompensuojamųjų vaistų Lietuvoje buvo taikomas skirtingas kainų reguliavimo
režimas. Nuo 1991 m. buvo įvestas vaistų kainų reguliavimas: 1991 m. Farmacijos įstatyme
buvo nustatyta, kad vaistų ir vaistinių medžiagų kainas reguliuoja Vyriausybės įgalioti
valstybiniai organai. 1991 m. lapkričio 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 464 patvirtinta
Laikinoji kainų ir tarifų reguliavimo tvarka, kurioje buvo įtvirtintas pagrindinis principas –
prekių pardavimo kainos priklauso nuo ūkio subjektų laisvo susitarimo ir taikomos įmonių ir
pirkėjų atsiskaitymams, tačiau „medikamentams“ bei „kitoms vaistinės prekėms“ buvo
padaryta išimtis nurodant, kad jų kainas nustato SAM. 1994 m. SAM. patvirtintoje41
Laikinojoje vaistų kainų nustatymo ir taikymo tvarkoje nurodyta, kad visų nuosavybės formų
įmonės turi kreiptis į SAM dėl vaistų ir vaistinių medžiagų kainų nustatymo. Kaina buvo
nustatoma prie gamintojo pardavimo Lietuvai CIP kainų pridedant prekybinį antkainį, kurio
dydį kartą per pusmetį nustatydavo SAM, suderinusi su Valstybine kainų ir konkurencijos
tarnyba. Tokiu principu grindžiamas reguliavimas buvo taikomas iki 2002 m.
2002 m. gegužės 25 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 229 buvo panaikintas
prekybinių antkainių taikymas nekompensuojamiesiems vaistams ir nustatyta, kad
nekompensuojamieji vaistai parduodami rinkos kaina.
Kainų reguliavimas nekompensuojamiesiems vaistams vėl buvo įvestas 2010 m., šį
kartą Vyriausybės nustatomų maksimalių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių
taikymą nekompensuojamiesiems vaistams įtvirtinant įstatymu42. Atskaitos tašku nustatant
nekompensuojamojo vaisto kainą imama vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar
lygiagretaus importo leidimo turėtojo deklaruota kaina. 2010 m. kovo 10 Vyriausybės
nutarimu Nr. 257 buvo nustatyti didžiausi didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainiai
nuo 18 iki 5 procentų priklausomai nuo vaistinio preparato kainos.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso,
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus
Vienu pagrindinių Europos Sąjungos dokumentų, turinčių tiesioginę įtaką farmacijos
produktų rinkos funkcionavimui, reikia laikyti 2001 m. lapkričio 6 d. priimtą Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB Dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms
skirtais vaistais. Šia direktyva siekiama sumažinti vaistams registruoti taikomų reikalavimų
skirtumus tarp ES narių ir tokiu būdu pašalinti kliūtis vaistų pramonės ir vaistų prekybos
plėtrai. Direktyva reglamentuoja bendrus principus, susijusius su vaistinių preparatų
patekimu į ES rinką, ir nustato reikalavimus, kuriuos turi įgyvendinti valstybės ES narės.

Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V−724.
1994 m. gegužės 19 d. SAM įsakymas Nr. 209.
42
2010 m. sausio 20 d. įstatymas Nr. XI−664.
40
41

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

48

Vienas svarbiausių direktyvoje 2001/83/EB įtvirtintų principų, perkeltų dar iš
ankstesnių Europos Bendrijų teisės aktų, – kad vaistiniai preparatai į rinką gali būti tiekiami
tik po to, kai yra išduotas valstybės narės ar ES kompetentingos institucijos leidimas tiekti
preparatus į rinką. Direktyva detaliai apibrėžia vaistinių preparatų rinkodaros teisių (kitaip –
teisių tiekti produktus į rinką ir/ar vykdyti rinkodaros veiksmus) suteikimo sąlygas,
detalizuojami reikalavimai paraiškai dėl rinkodaros teisių suteikimo ir kartu su paraiška
pateikiamiems dokumentams, apibrėžiamos vaistų registravimo savitarpio pripažinimo ir
decentralizuotos procedūros, registracijos eiga ir visos procedūros trukmė, supaprastintos
procedūros atskiroms vaistinių preparatų rūšims registruoti, nustatomi pagrindiniai vaistinių
preparatų gamybos, importo ir didmeninio platinimo bei reklamos reglamentavimo principai,
įtvirtinami reikalavimai dėl vaistinių preparatų pakuočių ženklinimo, pakuotės lapelio,
farmakologiniam budrumui įgyvendinti ir kt. Atsižvelgiant į reglamentuojamų klausimų
spektrą, direktyva 2001/83/EB yra vienas svarbiausių ES farmacijos teisyno dokumentų.

Dėl vaistinių preparatų rinkodaros teisių suteikimo
Direktyvos 2001/83/EB reikalavimai perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę įtvirtinant
juos LR farmacijos įstatyme. Farmacijos įstatymo 8 str. 1 d. nustatyta, kad vaistai į Lietuvos
rinką gali būti tiekiami tik jei jie yra įregistruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų
registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių
preparatų sąraše. Detalius reikalavimus Lietuvoje vykdomoms vaistinių preparatų
registravimo procedūroms šiuo metu nustato 2007 m. liepos 10 d. Sveikatos apsaugos
ministro įsakymas Nr. V−596. Šis įsakymas nustato, kad Lietuvos Respublikos vaistinių
preparatų registre produktai gali būti registruojami pagal nacionalinę procedūrą, taip pat
pagal savitarpio pripažinimo, decentralizuotą ir supaprastintas procedūras, pateikiant
paraiškas Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Įsakymu Nr. V−596 patvirtinti reikalavimai
registravimo paraiškoms bei kartu pateikiamiems dokumentams ir jų nagrinėjimo terminams
yra perkelti iš direktyvos 2001/83/EB.
Savitarpio pripažinimo procedūra vaistui registruoti gali būti taikoma, jei preparatas
jau yra užregistruotas kitoje ES valstybėje. Vaisto rinkodaros teisę siekiantis gauti pareiškėjas
turi prašyti valstybės, kurioje vaistas jau užregistruotas, parengti ar atnaujinti vaistinio
preparato farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolą, kuris
vėliau pateikiamas valstybėms, kuriose siekiama gauti rinkodaros teises. Jei Lietuva yra
referencinė valstybė, Valstybinė vaistų kontrolės komisija užbaigia rinkodaros teisės
suteikimo procedūrą gavusi iš kitų valstybių vertinimo protokolo patvirtinimus.
Decentralizuotos procedūros esmė – jei vaistas dar nėra užregistruotas jokioje ES
šalyje, vaisto registravimo paraiška gali būti pateikiama iš karto visoms šalims, kuriose
siekiama gauti rinkodaros teisę. Vieną iš valstybių pareiškėjas savo nuožiūra pasirenka kaip
referencinę šalį, kurios vaidmuo yra parengti preparato tyrimų vertinimo protokolą bei kitus
dokumentus. Parengtus dokumentus referencinės valstybės atsakinga institucija persiunčia
patvirtinti kitoms šalims, kuriose vykdoma vaisto registracija, ir gavusi protokolo
patvirtinimus užbaigia registravimo procedūrą.
Pagal direktyvos 2001/83/EB nustatytus reikalavimus, savitarpio pripažinimo ir
decentralizuota procedūros turi būti užbaigtos per maksimalų 210 dienų terminą, jei už
rinkodaros teisės suteikimą atsakingoms institucijoms nekyla papildomų klausimų vertinant
vaisto vertinimo protokolą. Maksimalus 210 dienų trukmės terminas paraiškoms gauti
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vaistinio preparato rinkodaros teisę nagrinėti ir vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimui
išduoti arba motyvuoto atsisakymo jį išduoti parengimo terminas apibrėžtas Farmacijos
įstatymo 12 straipsnyje.
Pagal nacionalinę procedūrą preparatas registruojamas, kai pareiškėjas siekia gauti
rinkodaros teisę tik Lietuvos Respublikoje. Registravimo procedūrą vykdo Valstybinė vaistų
kontrolės tarnyba, o reikalavimus paraiškos dokumentams apibrėžia ES teisės aktai.
Reikalavimus nacionalinės registracijos procedūrai reglamentuoja LR teisės aktai (Farmacijos
įstatymas ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V−596).
Trumpai galima apibūdinti ir vaistų registravimo centralizuotą procedūrą Bendrijos
vaistinių preparatų registre. Šią procedūrą apibrėžia Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 726/2004 ir pagal ją vykdomas vaistinio preparato registravimas
suteikia rinkodaros teisę iš karto visose ES valstybėse narėse. Vaistų registravimas
centralizuotos procedūros keliu yra privalomas biotechnologiniu būdu sukurtiems vaistiniams
preparatams, pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams (pagal reglamente (EB) Nr.
1394/2007 pateiktą apibrėžimą), taip pat vaistams, turintiems naujos veikliosios medžiagos,
kuriai reglamento Nr. 726/2004 įsigaliojimo dieną Bendrija nebuvo išdavusi leidimo,
vaistams, skirtiems gydyti AIDS, vėžį, neurodegeneracinį sutrikimą, diabetą (nuo 2008 m.
gegužės 20 d. − autoimunines ligas ir kitas imunines disfunkcijas bei virusines ligas). Pagal
centralizuotą procedūrą paraiškos pateikiamos Europos vaistų agentūrai, kurios priimtą
sprendimą tvirtina Europos Komisija.
Lyginamoji analizė atskleidė, kad direktyvos 2001/83/EB nuostatos dėl vaistinių
preparatų rinkodaros teisių suteikimo yra tiksliai perkeltos į LR farmacijos įstatymą,
neiškraipant direktyvos reikalavimų ir nenustatant jokių papildomų taisyklių. SAM 2007 m.
liepos 10 d. įsakymu Nr. V−596 patvirtintose vaistinių preparatų rinkodaros teisių suteikimo
taisyklėse ir procedūrų aprašuose detalizuotas įstatymo reikalavimų turinys ir apibrėžiamos
techninės procedūrų detalės. Analizuotuose poįstatyminiuose teisės aktuose buvo išvengta
papildomų reikalavimų, kuriuos būtų galima vertinti kaip perteklinius Farmacijos įstatymo ar
direktyvos 2001/83/EB nuostatų atžvilgiu. Visdėlto galima atkreipti dėmesį į vieną iš galimų
teisinio reguliavimo aspektų, kaip būtų galima siekti efektyvesnės vaistinių preparatų
registravimo procedūros. LR teisės aktuose yra paliktas maksimalus galimas paraiškų
nagrinėjimo terminas, nurodytas Direktyvoje, – 210 dienų. Tačiau šį terminą galima trumpinti
nacionalinės procedūros atveju, ir šį sprendimą gali priimti kiekviena valstybė ES narė savo
nuožiūra. Trumpesnis registracijos nacionalinės procedūros atlikimo terminas reikštų ir
didesnes galimybes papildyti Lietuvos farmacijos rinką naujais produktais, taip pat tai galėtų
turėti įtakos farmacijos produktų kainų mažėjimui (tuo atveju, jei farmacijos produktų kaina
bent iš dalies priklausytų nuo galimybių greičiau užregistruoti produktą Lietuvoje).
Vertinant vaistinių preparatų rinkodaros teisių suteikimo reglamentavimą, galima
daryti keletą svarbių išvadų. Pirma, direktyva 2001/83/EB įtvirtino svarbias procedūras,
užtikrinančias nešališką vaistinių preparatų registravimą. Kita vertus, direktyva ir
nacionaliniai teisės aktai užtikrina visapusišką registruotino preparato savybių nagrinėjimą ir
vertinimą bei kompetentingo sprendimo priėmimą atlikus vertinimo procedūrą. Tokiu būdu
yra garantuojamas kokybiškų ir saugių produktų patekimas į rinką. Trečia, galiojančią tvarką
galima pripažinti sudėtinga, reikalaujančia ilgo, kruopštaus ir brangaus pasirengimo. Galima
būtų tvirtinti, kad paprastesnis rinkodaros teisių suteikimas leistų į rinką pateikti daugiau ir
įvairesnių, o kartu ir galimai pigesnių vaistinių preparatų. Tačiau Lietuva privalo įgyvendinti
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visus Europos Sąjungoje galiojančius reikalavimus dėl farmacinių produktų registravimo, tad
šiuo atžvilgiu yra mažiau galimybių keisti farmacijos rinkos reguliavimo turinį.
Dėl vaistinių preparatų didmeninio platinimo
Vaistinių preparatų didmeninio platinimo reglamentavimui yra skirtas Farmacijos
įstatymo septintasis skirsnis. Šioje įstatymo dalyje įtrauktos taisyklės dėl didmeninės
prekybos veiklos reguliavimo yra tiesiogiai perkeltos iš ES direktyvos 2001/83/EB arba
skirtos šios direktyvos nuostatoms įgyvendinti. Įstatyme nustatyta, kad didmeninis platinimas
yra licencijuojama veikla, kuri turi būti taikoma laikantis geros platinimo praktikos taisyklių,
taip pat įtvirtintos vaistų didmeninio platinimo licencijos išdavimo sąlygos bei reikalavimai
šiai veiklai vykdyti.
Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės skirtos vaistų didmeninio platinimo veiklai
taikomiems reikalavimams detalizuoti43. Taisyklės apibrėžia konkrečias sąlygas vaistų
didmeninei prekybai vykdyti: reikalavimus patalpoms, jų priežiūrai, vaistų pirkimo
procedūroms ir dokumentų tvarkymui, vaistų sandėliavimui, tiekimui, atšaukimui iš rinkos,
darbuotojų kvalifikacijai ir kt. Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės perkėlė į Lietuvos
teisinę sistemą ES institucijų rekomendacijas ir tarptautinėje praktikoje nusistovėjusias
normas. Taisyklės buvo pakeistos 2003 m., įtvirtinus leidimą didmeninio platinimo veikla
užsiimančiai įmonei nuomoti ar kitaip suteikti savo patalpas bei teikti kitas paslaugas kitoms
įmonėms. Taip buvo sudarytos sąlygos padidinti didmeninio platinimo veikla užsiimančių
įmonių skaičių.
Reikia atkreipti dėmesį į porą aspektų, susijusių su geros vaistų platinimo praktikos
taisyklių taikymu. Pirma, šios taisyklės Lietuvoje įsigaliojo anksčiau, nei įstatyme buvo
nurodyta, kad jos yra privalomos atitinkamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams44. Šią
situaciją galima laikyti praeityje likusiu nenuoseklaus reguliavimo pavyzdžiu. Aktualesnis
klausimas yra tai, kad nei Farmacijos įstatymas, nei Farmacinės veiklos licencijavimo
taisyklės45 nereikalauja, kad įrodymus, jog atitinka geros vaistų platinimo praktikos
reikalavimams, asmuo pateiktų prieš gaudamas didmeninio klausimo licenciją. Šį atvejį
reikėtų laikyti taisytina teisinio reguliavimo spraga.
Dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo
Farmacijos įstatyme, kurį Seimas priėmė 2006 m.46, buvo numatyta nauja vaistinių
preparatų pateikimo į rinką forma – lygiagretus importas. Vaistų lygiagretus importas reiškia
galimybę importuoti iš kitų ES valstybių produktus, nevykdant visavertės produkto
registravimo procedūros (kuriai pradėti pareiškėjas gali neturėti teisės). Lygiagrečiai
importuojamas vaistinis preparatas registruojamas remiantis referenciniu vaistiniu preparatu
(Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre įregistruotas vaistinis preparatas, kuriuo
remiantis registruojamas lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas, pagal Sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V−228 patvirtintas Vaistinių preparatų lygiagretaus importo
taisykles). Nesant tinkamo reglamentavimo, ši veikla Lietuvoje nebuvo vykdoma, nes be
įstatymo nuostatų negalėjo atsirasti Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašo.

Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės buvo patvirtintos 2001 m. birželio 5 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 320.
Įstatymo lygmeniu reikalavimas laikytis geros platinimo praktikos taisyklių pirmą kartą buvo įtvirtintas 2002 m. birželio 4 d. priimtuose
Farmacinės veiklos įstatymo pakeitimuose. Detalios taisyklės didmeniniam platinimui reguliuoti įstatyme atsirado tik 2006 m. (naujajame
Farmacijos įstatyme).
45
Patvirtintos 2006 m. lapkričio 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1191.
46
LR farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr. X−709.
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Naujai veiklos formai reglamentuoti buvo skirtos ir 2007 m. Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. V−228 patvirtintos Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklės.
Lygiagretaus importo reglamentavimas buvo perimtas iš kitų ES šalių praktikos, kur
jis egzistavo jau ne vieną dešimtmetį. Lietuvos teisės aktuose lygiagretaus importo
reglamentavimas neatsirado kartu su ES farmacijos teisyno perkėlimu į nacionalinę teisę, nes
ES direktyvose ši veiklos forma nebuvo numatyta. Vaistinių preparatų lygiagretaus importo
teisinis pagrindas yra kildinamas iš Europos Bendrijų sutarties 28 ir 30 straipsnių, kuriais yra
draudžiamas dirbtinis importo ribojimas, kuris atsirastų, jei teisę importuoti gaminius į
atskiros šalies rinką turėtų tik iš anksto nustatyti tiekėjai (vaistų gamintojų atstovai).
Vaistinių preparatų lygiagretaus importo įtraukimą į Lietuvos farmacijos rinką
reguliuojančių teisės aktų sistemą reikia vertinti kaip šalies vartotojams sudarytą galimybę
naudotis didesnio pasirinkimo galimybėmis. Kadangi lygiagretus importas iš esmės yra
prekių, kartą jau išleistų į ES rinką, perpardavimas be šių prekių gamintojo sutikimo, tokio
mechanizmo atsiradimas gali didinti Lietuvoje siūlomų vaistų pasiūlą, tuo pat metu mažinant
atskirose ES valstybėse atsirandančius vaistų kainų skirtumus.
Išvados
Europos Sąjungos teisės aktais, skirtais farmacijos sektoriui reglamentuoti, nustatomi
bendri principai, kuriais turi būti grindžiamos valstybių narių taikomos reguliavimo
priemonės. Direktyvos 89/105/EEB nuostatos suteikia teisę valstybėms vykdyti vaistų kainų
reguliavimą įvairiomis priemonėmis, tačiau nustato įpareigojimą priimant sprendimus
vadovautis objektyvumo ir pagrįstumo kriterijais. Analogiški reikalavimai direktyvoje yra
įtvirtinti dėl išlaidų vaistams kompensavimo valstybės (socialinio draudimo) biudžeto
lėšomis mechanizmo. Taip pat direktyva 89/105/EEB įpareigoja valstybes nares, vykdant
procedūras, susijusias su vaistų kainų nustatymu ar įtraukimu į kompensuojamųjų vaistų
sąrašus, laikytis konkrečių terminų. Šių nuostatų perkėlimas į nacionalinės teisės sistemą
sietinas su neskaidrių procedūrų ir atskirus vaistų gamintojus/platintojus diskriminuojančių
sprendimų naikinimu.
Direktyva 2001/83/EB suvienodina reikalavimus vaistų registravimo procedūroms bei
konkretizuoja kitus vaistų tiekimo į rinką reglamentavimo aspektus. Direktyvos nuostatų
tinkamas įgyvendinimas reiškia vienodų galimybių sudarymą vaistų gamintojams ar
platintojams patekti į kiekvienos ES šalies rinką. Kita vertus, direktyvos 2001/83/EB, kaip ir
direktyvos 89/105/EEB, įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį šalies rinkoje esančių vaistų
kainai ir asortimentui.
ES direktyvose įtvirtintų reikalavimų ir nacionalinės teisės sistemos nuostatų santykį
galima nagrinėti keliais aspektais. Pirma, reikia įvertinti, kokią įtaką turi ES teisės normų
perkėlimas į nacionalinę teisę. Šiuo atžvilgiu ES teisynas atliko teigiamo stimulo vaidmenį
tobulinant Lietuvos teisės aktus, diegiant skaidrumo ir objektyvumo kriterijus atitinkančius
mechanizmus ir tokiu būdu sudarant sąlygas didesnei konkurencijai (kartu ir vaistų pasiūlai)
rinkoje. Kita vertus, turi būti atsižvelgiama į tai, kaip ES teisės aktų reikalavimai perkelti į
nacionalinę teisės sistemą. Šis klausimas nagrinėtinas ne tik teisės normų perkėlimo tikslumo
aspektu, bet ir įvertinant, ar perkėlimo metu sugebėta rasti ir įdiegti geresnių sprendimų, nei
privalomi pagal ES standartus. Konstatuotina, kad ES teisės aktų reikalavimai į nacionalinę
Lietuvos teisinę sistemą yra perkelti tiksliai, tačiau galima būtų pageidauti didesnio
lankstumo diegiant privalomus reikalavimus. Dėl mažos rinkos, mažos perkamosios galios ir
kitų ekonominių aspektų yra svarbu tinkamai išnaudoti visas ES teisyno leidžiamas
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galimybes dėl nacionalinės registravimo procedūros trukmės ir kitų svarbių reguliacijos sričių
lankstesnio reglamentavimo, priderinančio teisės aktų normas prie Lietuvos vaistų rinkos
realijų, gyventojų perkamosios galios ir poreikių, rinkos dalyvių lūkesčių.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad farmacijos rinkos reguliavimo mechanizmas
Lietuvoje yra grindžiamas ES teisyno įtvirtintais principais. Tačiau ES teisės reikalavimų
įgyvendinimas turi būti vertinamas ne tik formaliais aspektais, bet ir praktinio efektyvumo
požiūriu.

Farmacijos rinkai reglamentuoti skirti Lietuvos teisės aktai (1991–2011 m.)
1991 m. sausio 31 d. LR farmacinės veiklos įstatymas Nr. I−1025
Farmacinės veiklos įstatymo 15 straipsnis:
„Vaistų ir vaistinių medžiagų kainas bei vaistų gamybos vaistinėje įkainius reguliuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioti valstybiniai organai, nustatydami juos vienodus
visoje Respublikoje.“

1991 m. gegužės 21 d. LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas Nr. I−1336
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta:
„Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu, taip pat apdraustųjų, netekusių darbo ir
gaunančių išeitinę arba bedarbio pašalpą, vaikams iki vienerių metų amžiaus iš valstybinio
socialinio draudimo lėšų kompensuojama 100 procentų išlaidų visiems ambulatorinio
gydymo metu naudojamiems būtiniesiems medikamentams ir medicinos pagalbos
priemonėms pagal patvirtintą sąrašą.
Taip pat įstatyme nustatytos kategorijos asmenų, kuriems iš valstybinio socialinio
draudimo lėšų kompensuojama 80 procentų išlaidų visiems ambulatorinio gydymo metu
naudojamiems būtiniesiems medikamentams ir medicinos pagalbos priemonėms pagal
patvirtintą sąrašą.“

1991 m. lapkričio 13 d. LRV nutarimas Nr. 464 „Dėl kainų ir tarifų liberalizavimo ir
kainodaros reguliavimo Respublikoje“
Pagrindinis šiuo nutarimu įvestas principas – prekių pardavimo kainos priklauso nuo
ūkio subjektų laisvo susitarimo ir taikomos įmonių ir pirkėjų atsiskaitymams.
Taip pat nutarimu patvirtinta Laikinoji kainų ir tarifų reguliavimo tvarka, kuri numatė
įvairius kainų reguliavimo pagrindus ir būdus. Šios tvarkos 10 punkte nustatyta, kad
vaistažolių, medikamentų, kitų vaistinės prekių kainas nustato SAM.
Šis nutarimas panaikintas 2002 m. gegužės 28 d. (LRV nutarimu Nr. 756).
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1993 m. liepos 8 d. LR įstatymas Nr. I−205 „Dėl Lietuvos Respublikos farmacinės
veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo“
Šiuo įstatymu patvirtinta Farmacinės veiklos įstatymo 15 straipsnio nauja redakcija:
„Būtino asortimento vaistų sąraše esančių vaistų kainas tvirtina ir nustato jas vienodas
visoje Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos valstybinės institucijos.
Vaistų, kurie neįrašyti į būtino asortimento vaistų sąrašą, vaistinių medžiagų ir
vaistinės prekių kainas bei vaistų gamybos vaistinėse įkainius reguliuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliotos valstybinės institucijos."

SAM ir Socialinės apsaugos ministerijos 1993 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr.
361/78 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo valdybos
1991 07 04 d. įsakymo Nr.207/45 dalinio pakeitimo“
Įsakymu patvirtinta:
Būtinųjų medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių visos išlaidos ar jų
dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojama iš Valstybinio socialinio
draudimo lėšų, sąrašas;
- Ligų ir būtinųjų medikamentų bei medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos
ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Valstybinio socialinio draudimo
lėšų sąrašas.
Sveikatos apsaugos įstaigos, vaistinės, valstybinio socialinio draudimo valdybos miestų ir
rajonų skyriai buvo įpareigoti vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais sąrašais nuo 1993 m.
spalio 1 d.
-

1994 m. vasario 3 d. LRV nutarimas Nr. 77 „Dėl kainodaros reguliavimo“
Nutarimu patvirtinta Kainų ir tarifų reguliavimo tvarka, kuri nustatė bendrą principą,
kad Lietuvoje galioja laisvu tarpusavio susitarimu nustatomos prekių ir paslaugų kainos bei
valstybės valdymo institucijų bei miestų (rajonų) valdybų reguliuojamos kainos ir tarifai.
Tvarkoje taip pat nurodyta, kad vaistų ir vaistinių medžiagų kainas, vaistažolių,
gaminių, skirtų medicinos reikmėms, maksimalius prekybos antkainius bei vaistų gamybos
vaistinėse įkainius, taip pat mokamų medicinos paslaugų, kurias teikia valstybinės įstaigos,
kainų reguliavimo tvarką nustato SAM.

1994 m. gegužės 19 d. SAM įsakymas Nr. 209 „Dėl laikinosios vaistų kainų
nustatymo ir taikymo tvarkos“.
Tvarkoje nustatyta, kad:
Vaistai, vaistinės medžiagos gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir įmonėms,
neturinčioms savo vaistinių, parduodami vaistinėse vienodomis visoje respublikoje
mažmeninėmis kainomis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kainynus.
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Sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios vaistines, vaistus, vaistines medžiagas iš vaistų
tiekimo įmonių perka įmonės−gamintojos kainomis, neviršijančiomis pardavimo Lietuvai
kainų (CIP), su patvirtintu Sveikatos apsaugos ministerijos didmeninės prekybos antkainiu.
Prašymus nustatyti vaistų, vaistinių medžiagų kainas visų nuosavybės formų įmonės
pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui.
Vaistams, vaistinėms medžiagoms, perkamoms konkurso būdu, mažmeninės kainos
tvirtinamos vadovaujantis konkursą laimėjusios firmos pardavimo kainomis.
Dokumentai pateikiami ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kainų nustatymo.
Prekybinis antkainis nustatomas pagal vaistų tiekimo įmonių ir vaistinių atitinkamo
laikotarpio ūkinės−finansinės veiklos rodiklių vidurkį, įvertinant pagrįstas cirkuliacijos
sąnaudas (respublikoje susiklosčiusį atitinkamo laikotarpio darbo užmokesčio vidurkį ir
nustatytą pelno normą). Tokiu būdu apskaičiuotas antkainis diferencijuojamas pagal vaistų
pirkimo kainas.
Prekybinis antkainis vaistams, vaistinėms medžiagoms, vaistažolėms ir medicininės
paskirties gaminiams tikslinamas vieną kartą per pusmetį ir nustatomas Sveikatos apsaugos
ministerijos įsakymu, suderinus su Valstybine kainų ir konkurencijos tarnyba.
Visų nuosavybės formų vaistų tiekimo įmonės, realizuodamos vaistus, vaistines
medžiagas vaistinėms, taiko Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą pagal grupes fiksuotą
antkainį, sąskaitose nurodydamos pardavimo vaistinėms kainą ir kainoraščiu patvirtintą
mažmeninę kainą.

1994 m. liepos 19 d. LR sveikatos sistemos įstatymas Nr. I−552.
Sveikatos sistemos įstatymo 77 straipsnis:
Valstybės ir savivaldybių remiama asmens sveikatos priežiūra, paslaugos ir
patarnavimai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas šiai sveikatos priežiūrai
reikalingų ligų diagnostikos būtinųjų priemonių, būtinojo asortimento vaistų ir kitų
medicininės paskirties gaminių bazines kainas Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims,
neturintiems pilietybės, bet nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokami.

1994 m. rugsėjo 26 d. LRV nutarimas Nr. 897 „Dėl būtinojo asortimento vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių išlaidų kompensavimo vaikams invalidams ir I grupės
invalidams“.
Nustatyta, kad vaikams invalidams iki 16 metų ir I grupės invalidams skirti būtinojo
asortimento vaistai ir medicininės pagalbos priemonės išduodami nemokamai pagal gydytojų
receptus. Kitiems asmenims nuostatos dėl kompensavimo netaikomos.
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1994 m. lapkričio 29 d. LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymas Nr. I−676
Pakeistas 23 straipsnis, kuriame numatytas platesnis asmenų, kuriems
kompensuojamos išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, sąrašas. Išlaikytos tos
pačios kompensacijų dalys – 100% ir 80%.

1995 m. birželio 1 d. LRV nutarimas Nr. 759 „Dėl ambulatoriniam gydymui skirtų
būtinųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos“.
Siekiant suvienodinti ambulatoriniam gydymui skirtų būtinųjų vaistų ir medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Lietuvos valstybės biudžeto bei
savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo kai kurioms gyventojų
grupėms sąlygas, buvo patvirtinta Būtinųjų vaistų bazinės kainos nustatymo tvarka. Taip pat
nutarimu buvo nustatyta, kokia išlaidų vaistams ir kitoms medicinos priemonėms dalis
kompensuojama. Buvo nustatyta, kad atsižvelgiant į kompensacijos gavėjo statusą
kompensacija gali sudaryti 100 arba 80 procentų visų išlaidų. 100 procentų išlaidų buvo
kompensuojama, jei asmuo serga liga, įrašyta į SAM ir SADM patvirtintą ligų sąrašą.
Nustatyta, kad kompensuojamos išlaidos vaistams, įtrauktiems į Būtinųjų vaistų ir medicinos
pagalbos priemonių sąrašą, tvirtinamą SAM ir SADM (kokia tvarka vaistai patekdavo į šį
sąrašą – nėra aišku).

1995 m. birželio 6 d. SADM ir SAM įsakymas Nr. 294/67 „Dėl Būtinųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos arba jų dalis kompensuojama iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų, receptų
rašymo, tokių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo ir jų įsigijimo išlaidų
kompensavimo tvarkos“
Šiuo nutarimu patvirtinta receptų būtiniesiems vaistams ir medicinos pagalbos
priemonėms rašymo, būtinųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo ir išlaidų
kompensavimo tvarka.
Kartu su šiuo nutarimu buvo paskelbti šie sąrašai, patvirtinti SADM ir SAM 1995 m.
gegužės 30 d. įsakymu:
būtinųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos arba jų dalis
ambulatorinio gydymo metu kompensuojama iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo ir valstybės ar savivaldybės biudžetų lėšų, sąrašas;
- Sąrašas ligų ir būtinųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos
ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo ir valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų;
- Būtinųjų vaistų, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų,
sąrašas pagal farmakoterapines grupes.
Aukščiau išvardytuose sąrašuose nebuvo nurodytos vaistų ar kitų medicininių
priemonių kainos.
-

Šiuo įsakymu buvo panaikintas 1993 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 361/78.
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1995 m. birželio 30 d. SAM įsakymas Nr. 343 „Dėl prekybinio antkainio“
Šiuo įsakymu nustatyti mažmeniniai ir didmeniniai vaistų, vaistinių medžiagų bei kitų
medicinos paskirties gaminių prekybiniai antkainiai.
Vaistams ir vaistinėms medžiagoms, įtrauktiems į Būtinojo asortimento
(kompensuojamųjų) vaistų sąrašą, buvo nustatytas vidutinis 40% mažmeninės prekybos
antkainis. Šis antkainis buvo diferencijuotas: nustatyti skirtingi antkainio procentai vaistams,
sugrupuotiems pagal kainas (pvz., 45% antkainis vaistams, kurių pirkimo kaina buvo iki 10
Lt, 35% antkainis vaistams, kurių kaina buvo nuo 10,01 iki 20 Lt, ir t.t.).
Vaistams ir vaistinėms medžiagoms, neįtrauktiems į Būtinojo asortimento
(kompensuojamųjų) vaistų sąrašą, buvo nustatyti atskiri antkainiai: vaistams – diferencijuotas
pagal vaisto kainą nuo 9 iki 23%, vaistinėms medžiagoms – nediferencijuotas maksimalus
22% antkainis.
Didmeninės prekybos įmonėms nustatytas vidutinis 15% antkainis visiems vaistams ir
vaistinėms medžiagoms, neatsižvelgiant į tai, ar įrašyti jie į Būtinojo asortimento
(kompensuojamųjų) vaistų sąrašą. Šis antkainis buvo diferencijuotas pagal prekės kainą nuo 6
iki 18%.
Farmacijos įmonėms (vaistinėms), realizuojant vaistus (išskyrus ekstemporalią
gamybą), vaistines medžiagas sveikatos priežiūros įstaigoms, neturinčioms savo vaistinių,
taikyti iki 10% prekybinį antkainį (neviršijant 3 punkte nurodytų antkainių) vaistų ir vaistinių
medžiagų pirkimo kainai.
Ekstemporalios gamybos vaistus farmacijos įmonės (vaistinės) parduoda sveikatos
priežiūros įstaigoms, neturinčioms savo vaistinių, mažmeninėmis kainomis taikydamos
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus vaistų gamybos ir fasavimo vaistinėse įkainius.

1995 m. birželio 30 d. SAM įsakymas Nr. 342 „Dėl vaistų kainų nustatymo ir
taikymo tvarkos“
Vaistų kainų nustatymo ir taikymo tvarka nustatė:
Sveikatos apsaugos ministerija pagal Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos
įstatymą nustato ir tvirtina Būtinojo asortimento (kompensuojamųjų) vaistų sąrašo vaistų ir
vaistinių medžiagų mažmenines kainas. Tvarkoje taip pat nurodyta, kad Būtinojo asortimento
(kompensuojamųjų) vaistų sąrašo ir vaistinių medžiagų mažmeninėms kainoms taikomas
nustatyto dydžio antkainio procentas.
Vaistams, vaistinėms medžiagoms, neįrašytiems į Būtinojo asortimento
(kompensuojamųjų) vaistų sąrašą, mažmenines kainas nustato farmacijos įmonės (vaistinės).
Vaistams, įtrauktiems į Būtinojo asortimento (kompensuojamųjų) vaistų sąrašą,
mažmeninės kainos nustatomos tokiu būdu:
-

Lietuvos įmonėse gaminamiems vaistams ir vaistinėms medžiagoms taikomas
nustatyto dydžio antkainio procentas nuo gamintojo nustatytos kainos;
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įvežamiems vaistams ir vaistinėms medžiagoms nustatyto dydžio prekybinio
antkainio procentas taikomas gamintojo nustatytai pardavimo Lietuvai CIP (CIF)
kainai.
Į Būtinojo asortimento vaistų sąrašą neįtrauktų vaistų ir vaistinių medžiagų kainas
nustato farmacijos įmonės (vaistinės), taikydamos SAM įsakymu nustatytus prekybinius
antkainius. Didmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų pirkimo kaina negali viršyti gamintojo
nustatytų pardavimo CIP (CIF) Lietuvai kainų su nustatyto dydžio didmeninės prekybos
antkainiu.
-

Vaistų kainos nustatomos originalios pakuotės vienetui, o vaistinėms medžiagoms −
svorio (g, kg) arba tūrio (l) vienetui.
Prekybinio antkainio procentas nustatomas vadovaujantis vaistų tiekimo įmonių ir
farmacijos įmonių (vaistinių) atitinkamo laikotarpio ūkinės−finansinės veiklos rodiklių
analize. Apskaičiuotas prekybinio antkainio procentas diferencijuojamas pagal vaistų pirkimo
kainas.
Pirktų už laisvai konvertuojamą valiutą vaistų ir vaistinių medžiagų (iš Būtinojo
asortimento (kompensuojamųjų) vaistų sąrašo) mažmeninės kainos perskaičiuojamos tais
atvejais, kai oficialus lito ir konvertuojamos valiutos santykio pasikeitimas sudaro 7% nuo
santykio, priimto kainoms skaičiuoti. Perskaičiavimas atliekamas kiekvieno ketvirčio 1 dieną.
Būtinojo asortimento (kompensuojamųjų) vaistų sąrašo vaistų ir vaistinių medžiagų
kainyną tvirtina sveikatos apsaugos ministras.
Farmacijos įmonės (vaistinės) vaistus (išskyrus ekstemporalią gamybą) ir vaistines
medžiagas sveikatos priežiūros įstaigoms, neturinčioms savo vaistinių, parduoda pirkimo
kainomis, taikydamos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu patvirtintą prekybinį antkainį.
Ekstemporalios gamybos vaistus farmacijos įmonės (vaistinės) parduoda sveikatos
priežiūros įstaigoms, neturinčioms savo vaistinių, nustatyta tvarka.
Vaistus ir vaistines medžiagas sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo
vaistines, vaistų tiekimo įmonės parduoda pirkimo kainomis, taikydamos didmeninės
prekybos antkainį, bet ne didesnį kaip patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu.
Visų nuosavybės formų vaistų tiekimo įmonės, realizuodamos vaistus, vaistines
medžiagas, įrašytas ir neįrašytas į Būtinojo asortimento (kompensuojamųjų) vaistų sąrašą,
farmacijos įmonėms (vaistinėms), privalo taikyti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus
pagal grupes didmeninės prekybos antkainių procentus, bet ne didesnius už nustatytus.
Už šio punkto nevykdymą ūkiniams subjektams taikomos ekonominės sankcijos,
numatytos Laikinosios kainų ir tarifų reguliavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1991 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr.464 "Dėl kainų ir tarifų liberalizavimo ir
kainodaros reguliavimo Respublikoje", 45 punkte (Žin., 1991, Nr. 35−968).
(Įsakymas buvo tris kartus keistas. SAM 1997 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 638
buvo įtrauktos tokios nuostatos:
− papildžius kompensuojamųjų vaistų sąrašą naujais vaistais, mažmeninės ir bazinės
jų kainos nustatomos per 14 dienų po sąrašo paskelbimo „Valstybės žiniose“;
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− vaistų bazinių kainų kainynas leidžiamas du kartus per metus. Leidžiant kainyną,
tikslinamos vaistų mažmeninės ir bazinės kainos, įrašomi nauji šalies vaistų rinkoje
atsiradę vaistų analogai;
− kompensuojamieji vaistai išbraukiami iš vaistų bazinių kainų kainyno, jei
nesilaikoma susitarimo su VLK dėl kainų arba jei Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
patvirtina, kad vaisto nėra rinkoje.)

Įsakymas Nr. 342 nustojo galioti 2000 m. rugpjūčio 24 d. (panaikintas SAM 2000 m.
rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 459).

1995 m. liepos 31 d. SAM įsakymas Nr. 731 „Būtinųjų vaistų, kurių išlaidos arba jų
dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo, valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų lėšų bazinių kainų kainyno, patvirtinto
1995 m. birželio 9 d., pataisymai ir papildymai“.
Kainyne nurodytos vaistų bazinės kainos bei vaistų atitinkamų įpakavimų
mažmeninės kainos.

1996 m. balandžio 2 d. SAM įsakymas Nr. 185 „Dėl vaistų mažmeninių kainų
kainyno patvirtinimo“.
Šiuo įsakymu buvo patvirtintas „Būtinųjų vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis
ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo,
valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžeto lėšų, mažmeninių kainų kainynas (firminiais
pavadinimais)“ Nr. 1−96 (vaistų kainos nurodytos).
Kainyne nurodytos vaistų CIP, didmeninės, mažmeninės ir bazinės kainos.

1996 m. gegužės 21 d. LR sveikatos draudimo įstatymas Nr. I−1343. (Nauja
įstatymo redakcija priimta 2002 m. gruodžio 3 d.).
Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta:
Draudžiamiesiems kompensuojamos išlaidos būtiniems vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka Privalomojo sveikatos draudimo tarybos teikimu. Būtinųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių sąrašą nustato Sveikatos apsaugos ministerija Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos teikimu. Išlaidos, skirtos ambulatoriniam gydymui būtiniems
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti, kompensuojamos pagal bazines kainas,
kurias apskaičiuoja Sveikatos apsaugos ministerija Vyriausybės nustatyta tvarka.
Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje buvo nustatytos kategorijos
asmenų, kurie turi teisę į 100% ir į 80% dydžio vaistų bazinės kainos kompensaciją (šis
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sąrašas iš pradžių nebuvo identiškas nustatytam LRV nutarimu Nr. 759, todėl 1997 birželio
19 d. buvo priimti Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, ištaisę šią situaciją).

1997 m. birželio 23 d. LRV nutarimas Nr. 643 „Dėl vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių, už kuriuos išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, bazinių kainų nustatymo metodikos
patvirtinimo“.
Panaikino LRV nutarimą Nr.759.
Šiuo nutarimu buvo nustatyta, kad kompensuojamųjų vaistų ir vaistinių medžiagų
bazinės kainos nustatomos tik vaistams ir vaistinėms medžiagoms, įrašytiems į vaistų ir ligų,
kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšų, A, B ir C sąrašus.
Pasirinktas kiek kitoks bazinės kainos nustatymo principas, nei 1995 m. LRV
nutarime 759: pasirinkta skaičiuoti ne pagal analogiškų vaistų kainų vidurkį, o pagal
brangesnio iš dviejų, antro iš trijų, arba trečio iš keturių ir daugiau analogų kainą.
Bazinių kainų kainynus SAM įpareigota tikslinti pusę metų.

1997 m. liepos 2 d. LRV nutarimas Nr. 367 Dėl kompensuojamų vaistų ir medicinos
pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo.
Šiuo nutarimu buvo patvirtinti:
-

-

ligų, kurių ambulatorinio gydymo nurodytais vaistais išlaidos 100 proc.
kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašas (A
sąrašas);
vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašas (B sąrašas);
medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu 100
proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašas (C
sąrašas).

2000 m. sausio 24 d. LRV nutarimas Nr. 84 „Dėl ambulatoriniam gydymui skirtų
vaistų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių
kainų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.
Panaikino LRV nutarimą Nr. 643.
Patvirtinta formulė kompensuojamojo vaisto bazinei kainai apskaičiuoti.
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2000 m. rugpjūčio 12 d. SAM įsakymas Nr. 459 „Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir
vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo“.
Šiuo įsakymu patvirtinta:
vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir
taikymo tvarka;
- prekybiniai antkainiai kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistų, vaistinių
medžiagų ir kompensuojamųjų vaistinės asortimento prekių kainoms nustatyti.
Įsakymu taip pat panaikinti SAM 1995 m. nutarimai Nr. 342 ir 343. Įsakymas
įsigaliojo 2000 m. rugpjūčio 24 d.
-

Vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo
tvarka skirta vaistų ir kitų farmacijos rinkos prekių kainoms nustatyti didmeninėse ir
mažmeninėse rinkose. Pagrindinės šios tvarkos nuostatos:
SAM nustato prekybinius antkainius kompensuojamųjų vaistų mažmeninei kainai;
SAM nustato (Farmacijos departamento teikimu) kompensuojamųjų vaistų
mažmenines ir jų bazines kainas;
- Farmacijos departamento direktorius nustato kompensuojamųjų vaistų
maksimalias didmenines kainas Pasikeitus kompensuojamųjų vaistų
mažmeninėms kainoms, keičiamos ir jų maksimalios didmeninės kainos;
- nekompensuojamųjų vaistų bei kompensuojamųjų vaistinės asortimento prekių
didmenines kainas nustato vaistų didmeninės prekybos įmonės;
- nekompensuojamųjų vaistų bei kompensuojamųjų vaistinės asortimento prekių
mažmenines kainas nustato vaistinės, taikydamos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu patvirtintus prekybinius antkainius šių vaistų ir prekių pirkimo kainai.
- vaistažolėms, nekompensuojamoms vaistinės asortimento prekėms galioja rinkos
kainos;
- mažmeninės ir bazinės kainos nustatomos arba tikslinamos tik tų
kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamųjų vaistų sąrašus (A ir B
sąrašus), dėl kurių vaistų gamintojas Farmacijos departamentui pateikia prašymą;
- jeigu su prašymu dėl mažmeninės ir bazinės kompensuojamųjų vaistų kainos
pateikiami netinkamos formos dokumentai, vaistų kainos netvirtinamos (Tvarkos
16 punktas);
- prekybiniai antkainiai peržiūrimi vieną kartą per metus;
- kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos skelbiamos Kompensuojamųjų
vaistų bazinių kainų kainyne, kuris leidžiamas vieną kartą per metus.
Įsakymu patvirtinti prekybiniai antkainiai kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų
vaistų, vaistinių medžiagų ir kompensuojamųjų vaistinės asortimento prekių mažmeninėms ir
didmeninėms kainoms nustatyti.
-

Įsakymu vaistams visais atvejais nustatyti fiksuoti antkainiai (kurie diferencijuojami
pagal prekės kainą), o kompensuojamųjų vaistinių medžiagų didmeninei kainai ir
nekompensuojamųjų vaistinių medžiagų didmeninei ir mažmeninei kainai nustatyti
maksimalūs antkainiai.
Įsakymas galiojo nuo 2000 m. rugpjūčio 24 d. iki 2010 m. balandžio 12 d.
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Svarbesni šio įsakymo pakeitimai:
2001 m. kovo 28 d. SAM įsakymas Nr.201
Panaikinta nuostata, kad kompensuojamųjų vaistų maksimalias didmenines kainas
tvirtina Farmacijos departamento direktorius.
2002 m. balandžio 11 d. SAM įsakymas Nr. 171:
Nustatyta, kad ši tvarka nustato maksimalią mažmeninę kainą. Padaryti prekybinių
antkainių nustatymo tvarkos pakeitimai, patvirtinus naujus vaistų didmeninės ir mažmeninės
kainos antkainius (ne tik procentais bet ir absoliučiais dydžiais) ir nurodžius, kad tai yra
maksimalūs antkainiai.
2002 m. gegužės 23 d. SAM įsakymas Nr. 229:
Panaikintas nekompensuojamųjų vaistų antkainių reguliavimas.
Nurodyta, kad mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos negali būti didesnės už
maksimalias mažmenines kainas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
Įsakymas įsigaliojo 2002 m. gegužės 25 d.
2001 m. birželio 5 d. SAM įsakymas Nr. 320 „Dėl geros vaistų platinimo praktikos
taisyklių patvirtinimo“. Patvirtintos Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės.
2002 m. balandžio 5 d. SAM įsakymas Nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamų vaistų
joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių
sąrašų keitimo tvarkos“.
Patvirtinta Kompensuojamųjų vaistų sąrašų keitimo tvarka.
2003 m. sausio 7 d. SAM įsakymas Nr. V−9:
Bandoma suvienodinti įsakymo reikalavimus su ES direktyva 89/105/EEB:
Nustatyta, kad, vaistų gamintojui pateikus prašymą padidinti jau įrašyto į
Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną vaisto kainą, sprendimas pareiškėjui
pateikiamas per 90 dienų nuo prašymo pateikimo.
Taip pat nustatyta, kad vaistai iš Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno
išbraukiami:
-

jei vaisto gamintojas ar įgaliotas atstovas raštu kreipiasi su prašymu išbraukti jo
gaminamą ar atstovaujamą vaistą;
jei vaisto nėra Lietuvos rinkoje 3 mėnesius ir ilgiau;
jei vaistas bendriniu pavadinimu išbraukiamas iš Kompensuojamųjų vaistų sąrašų
(A ir B sąrašų);
jei pasibaigė vaisto registracijos terminas;
kitais teisės aktais numatytais atvejais.
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2003 m. gegužės 5 d. SAM įsakymas Nr.V−263: pakeistos Geros vaistų platinimo
praktikos taisyklės, suteikiant teisę didmenininkams nuomoti patalpas ir teikti logistikos bei
kitas paslaugas kitiems asmenims.
2003 m. rugpjūčio 7 d. SAM įsakymas Nr.V−468:
Nustatyta, kad kompensuojamų vaistų mažmeninės ir didmeninės kainos nustatomos
atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšas, skirtas
vaistams kompensuoti.
2004 m. kovo 5 d. SAM įsakymas Nr.V−104
Nustatyta, kad atvejais, kai dėl į Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną
įrašomų vaistų didėja PSDF biudžeto išlaidos, vaisto bazinei kainai apskaičiuoti imama
mažiausia į kainyną įrašyto to paties bendrinio pavadinimo vaisto atitinkamo veikliosios
medžiagos kiekio bazinė kaina.
2004 m. kovo 30 d. SAM įsakymas Nr. V−170
Pakeisti (sumažinti) prekybiniai antkainiai kompensuojamųjų vaistų maksimaliai
didmeninei kainai nustatyti.
2004 m. spalio 21 d. SAM įsakymas Nr. V−732
Prašyme dėl vaistų įrašymo į Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną bei
antkainių nustatymo tvarkoje vietoj vaisto gamintojo kainos (CIP Lietuva) naudojama vaisto
gamintojo deklaruota kaina.
2010 m. balandžio 13 įsigaliojo SAM įsakymu Nr. V−267 patvirtinta nauja vaistinių
preparatų įrašymo į kompensuojamų vaistų kainyną tvarka.
2002 m. birželio 4 d. Farmacinės veiklos įstatymo 1, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 19, 20
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10(1), 17(1) straipsniais įstatymas Nr.
IX−922.
Šiuo įstatymu buvo patvirtinta Farmacinės veiklos įstatymo 15 straipsnio nauja
redakcija:
„Vaistų ir vaistinės asortimento prekių kainų reguliavimo pagrindus ir tvarką nustato
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Kompensuojamųjų vaistų pardavimo vaistinėse didžiausias kainas ir
kompensuojamųjų vaistinės asortimento prekių pardavimo vaistinėse didžiausias kainas
nustato ir tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Šios kainos tikslinamos ir skelbiamos
ne rečiau kaip vieną kartą per metus.“
2006 m. birželio 22 d. Farmacijos įstatymas Nr. X−709:
„57 straipsnis. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių kainodaros bendrieji reikalavimai.
1. Sveikatos apsaugos ministras tvirtina bazines ir didžiausias mažmenines
kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių
kainas. Vieną kartą per metus jos skelbiamos Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne
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ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyne. Prireikus sveikatos apsaugos
ministras šiuos kainynus papildo ir (ar) patikslina. Visi kainynai ir jų papildymai skelbiami
„Valstybės žiniose“ ir įsigalioja po vieno mėnesio nuo jų paskelbimo.
2. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos
priemonių didžiausios mažmeninės kainos skaičiuojamos, prie vaistinio preparato rinkodaros
teisės turėtojo ar jo atstovo arba medicinos pagalbos priemonės gamintojo ar jo atstovo
deklaruotos kainos pridėjus sveikatos apsaugos ministro nustatytus didmeninės ir
mažmeninės prekybos antkainius ir pridėtinės vertės mokestį, jei vaistinis preparatas ar
medicinos pagalbos priemonė apmokestinama šiuo mokesčiu.
3. Kompensuojamieji vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios medicinos pagalbos
priemonės vaistinei ir juridiniam asmeniui, turinčiam asmens sveikatos priežiūros veiklos
licenciją, parduodamos ne brangiau negu didmeninė kaina, kuri apskaičiuojama prie vaistinio
preparato rinkodaros teisės turėtojo ar jo atstovo arba medicinos pagalbos priemonės
gamintojo ar jo atstovo deklaruotos kainos pridedant sveikatos apsaugos ministro nustatytą
didmeninės prekybos antkainį.
4. Kompensuojamieji vaistiniai preparatai didmeninio platinimo licencijos turėtojui,
kompensuojamos medicinos pagalbos priemonės didmeninėms šių priemonių platinimo
įmonėms parduodami ne didesne negu vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar jo
atstovo arba medicinos pagalbos priemonės gamintojo ar jo atstovo kompetentingoms
valstybės institucijoms deklaruota kaina.
58 straipsnis. Vaistinių preparatų įrašymas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių
preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų bei Kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių sąrašus.
1. Vaistiniai preparatai, ligos ir medicinos pagalbos priemonės į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus įrašomi sveikatos apsaugos
ministro nustatyta tvarka.
2. Pareiškėjas, siekdamas įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos
priemonę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus sąrašus, sveikatos apsaugos ministro nustatyta
tvarka pateikia Farmacijos departamentui prie Sveikatos apsaugos ministerijos paraišką ir
dokumentus. Paraiškos nagrinėjamos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
3. Sprendimas dėl vaistinio preparato, ligos ar medicinos pagalbos priemonės įrašymo
į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus sąrašus ir jų kainos priimamas ne vėliau kaip per 180 dienų
nuo paraiškos įregistravimo Farmacijos departamente dienos. Kai priimamas sprendimas, turi
būti nurodomos objektyviais ir patikrinamais kriterijais pagrįstos tokio sprendimo priežastys.
59 straipsnis. Vaistinių preparatų įrašymas į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
kainyną ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną.
1. Mažmeninės ir bazinės kainos tvirtinamos tik tų kompensuojamųjų vaistinių
preparatų, kurių bendrinis pavadinimas įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus
Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ir Kompensuojamųjų vaistinių
preparatų sąrašus, medicinos pagalbos priemonių – kurių pavadinimas įrašytas į
Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą ir kuriems gauta paraiška įrašyti į
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Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos
priemonių kainyną.
2. Nustatytos formos paraiška įtraukti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos
priemonę į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ar Kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių kainyną pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka
Farmacijos departamentui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
3. Sprendimai dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainų nustatymo ir (ar)
padidinimo priimami ne vėliau kaip per 90 dienų nuo paraiškos, pateiktos pagal sveikatos
apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, gavimo dienos. Jei sprendimui priimti pateiktos
informacijos nepakanka, pareiškėjui nedelsiant pranešama, kokios papildomos informacijos
reikalaujama. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo papildomos
informacijos gavimo.
4. Jeigu priimamas neigiamas sprendimas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio
sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu ir nurodomos objektyviais ir
patikrinamais kriterijais pagrįstos tokio sprendimo priežastys. Jeigu per šio straipsnio 3 dalyje
numatytą laiką sprendimas dėl kainos nustatymo ir (ar) padidinimo nėra priimamas,
pareiškėjo siūloma vaistinio preparato kaina įrašoma į artimiausią Kompensuojamųjų
vaistinių preparatų kainyną ar jo papildymą.“
2006 m. lapkričio 30 d. LRV nutarimas Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos
licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar)
importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo“.
Šiuo nutarimu patvirtintos Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklės bei
reikalavimai asmeniui, atsakingam už gamybą/ importą.
2010 m. sausio 20 d. įstatymas Nr. XI−664:
Įstatymu įvestas nekompensuojamųjų vaistų kainų antkainių reguliavimas:
„59−1 straipsnis. Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir nekompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių kainodaros bendrieji reikalavimai.
1. Nekompensuojamojo vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ar lygiagretaus
importo leidimo turėtojas, ar jų atstovas turi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka
Sveikatos apsaugos ministerijai deklaruoti nekompensuojamojo vaistinio preparato
rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomą Lietuvos
Respublikai nekompensuojamojo vaistinio preparato kainą, neįskaitant pridėtinės vertės
mokesčio, ir pateikti šio vaistinio preparato kainas, deklaruotas Vyriausybės nustatytose
referencinėse valstybėse.
2. Didmeninio platinimo licencijos turėtojas, parduodamas nekompensuojamuosius
vaistinius preparatus, negali taikyti didesnio prekybos antkainio negu nustatytas Vyriausybės.
3. Vaistinė, parduodama nekompensuojamuosius vaistinius preparatus, negali taikyti
didesnio prekybos antkainio negu nustatytas Vyriausybės.
4. Nekompensuojamojo vaistinio preparato mažmeninė kaina negali būti didesnė negu
vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo
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deklaruota kaina pridėjus Vyriausybės nustatytus didmeninės ir mažmeninės prekybos
antkainius ir pridėtinės vertės mokestį.
5. Šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi
nekompensuojamiesiems receptiniams vardiniams vaistiniams preparatams.
6. Nekompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės parduodamos rinkos kaina.“
Šis įstatymas įsigaliojo 2010 m. balandžio 1 d.
2010 m. kovo 23 d. Farmacijos įstatymo 59(1) straipsnio 1 dalies įgyvendinimo
įstatymas Nr. XI−700
Įstatymas nustatė:
1. Nekompensuojamojo vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ar lygiagretaus
importo leidimo turėtojas privalo iki 2010 m. balandžio 10 d. sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka deklaruoti nekompensuojamojo vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo
ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomą Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo
vaistinio preparato kainą, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.
2. Iki 2010 m. gegužės 1 d. nekompensuojamojo vaistinio preparato rinkodaros teisės
turėtojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikoma Lietuvos Respublikai
nekompensuojamojo vaistinio preparato deklaruota kaina laikoma šio vaistinio preparato
įsigijimo iš nekompensuojamojo vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus
importo leidimo turėtojo kaina, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

6. VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS VAISTINIŲ PREPARATŲ PRIEINAMUMUI

Šiame skyriuje nagrinėjama, kokie veiksniai ir kaip lemia vaistų prieinamumą
gyventojams, apžvelgiami komerciniai, teisiniai, tiekimo grandinės, vaistų politikos veiksniai
ir įvertinta veiksnių svarba bei tarpusavio sąveika.
Veiksniai, darantys įtaką vaistų prieinamumui gyventojams, yra labai glaudžiai susiję
tarpusavyje, o kai kuriais atvejais neatskiriami, be to, dalį iš šių veiksnių sudėtinga
vienareikšmiškai priskirti vienai ar kitai kategorijai, pvz., didmeninių įmonių ar vaistinių
tarpusavio konkurencija bei integracija gali būti priskiriama tiek komerciniams veiksniams,
tiek didmeninės ir mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandžių sąveikos veiksniams.
Toliau aprašomi atskiri vaistinių preparatų prieinamumui įtakos turintys veiksniai.

Komerciniai veiksniai
Vaistų rinkos dydis. Lietuvos vaistų rinka, palyginti su pasauline ar kitomis didelių
šalių vaistų rinkomis, yra labai maža, dėl to ji gali būti nepatraukli naujiems
gamintojams. Mažoje rinkoje, kurioje parduodami palyginti maži vaistų kiekiai,
gamintojams gali būti komerciškai nepatrauklu įvesti naują produktą, jeigu tam
reikia parengti atskirą lietuvišką pakuotę, registracija trunka ilgai, produktui įvesti
reikia vykdyti rinkodaros veiksmus ir patirti rinkodaros sąnaudų. Maža ir
nepatraukli rinka gali lemti, kad daliai gamintojų neapsimoka tiekti produktus
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mažomis kainomis. Taigi rinkos dydis, palyginti su užsienio šalių rinkomis, gali
būti pakankamai svarbus parametras, lemiantis gamintojų požiūrį ir sprendimus, o
kartu ir vaistų prieinamumą gyventojams. Dėl to, kad rinka yra nedidelė ir iš dalies
nepatraukli daliai gamintojų, valstybės derybinės pozicijos dėl kompensuojamųjų
vaistų kainų yra silpnesnės, dalis reguliacinių mechanizmų, skirtų mažinti vaistų
kainas, neveikia. Kita vertus, Lietuvos vaistų rinka savo teisinio reguliavimo
mechanizmais nedaug skiriasi nuo Europos Sąjungos, tai lemia, kad Lietuvos rinka
tampa skaidresnė, aiškesnė gamintojams ir išsiskiria rinkos teisinio reguliavimo
pastovumu. Be to, įvedus bendrą Baltijos pakuotę (kai pakuotė vaistams rengiama
trimis kalbomis ir taikoma trijose Baltijos šalyse), gamintojams nereikia rengti
atskirų pakuočių trims skirtingoms rinkoms, o kai rengiama viena pakuotė trims
šalims, tai padidina rinkos patrauklumą gamintojams, galimybę lengviau įvesti
naujus produktus į rinką ir atitinkamai didina vaistų prieinamumą gyventojams.
Konkurencijos laipsnis rinkoje. Konkurencija vaistų rinkoje vertinant vaistų
prieinamumą galutiniams vartotojams nagrinėjama keliais aspektais: vertinama
konkurencija tarp gamintojų, didmeninės prekybos įmonių bei tarp vaistinių ir
vaistinių tinklų. Vartotojui yra naudinga konkurencija visuose lygmenyse −
konkurencija tarp gamintojų skatina pigesnių preparatų patekimą į rinką ir
asortimento plėtrą (ypač konkurencija tarp originalių ir generinių preparatų
gamintojų, kuri lemia kaininę konkurenciją). Konkurencija tarp vaistų prekybos
įmonių taip pat turi teigiamą poveikį galutinei parduodamo vaisto kainai – skatina
platintojus taikyti įvairias akcijas ir nuolaidas, o dėl to laimi vartotojas. Kalbant
apie didmeninių ir mažmeninių vaistų prekybos įmonių konkurenciją, Lietuvoje
šiuo metu vyksta procesai, mažinantys konkurenciją tarp šių įmonių, – pastebimas
vaistinių tinklų stambėjimas, didmeninės prekybos įmonės valdo vaistines /
vaistinių tinklus arba atvirkščiai, tai iškreipia konkurenciją rinkoje ir gali lemti
vaistų prieinamumo vartotojui mažėjimą.
Vaistų kainos. Tai vienas svarbiausių vaistų prieinamumui įtaką darančių veiksnių.
Akivaizdu, kad kuo brangesni vaistai, tuo jie sunkiau prieinami vartotojui, todėl
labai svarbus efektyviai veikiantis vaistų kompensavimo mechanizmas, suteikiantis
galimybę pacientams gauti jiems reikiamų vaistų, tačiau tuo pačiu neskiriant tam
didžiausios dalies savo pajamų. Pabrėžtina, kad vaistai yra viena iš būtinųjų prekių,
t. y. jų pakeičiamumo lygis yra žemas, ir vartotojas, kuriam reikalingi vaistai, pirks
juos bet kuriuo atveju.
Teisiniai veiksniai
Teisinius veiksnius nulemia nacionaliniai ir ES teisės aktai. Juos galima suskirstyti į
kelias kategorijas:
teisės aktai, reguliuojantys vaistų kainas ir įtraukimą į vaistų kompensavimo
sistemą;
teisės aktai, reglamentuojantys vaistų patekimą į rinką;
teisės aktai, reglamentuojantys vaistų didmeninį platinimą ir vaistų pardavimą
vaistinėse.
Lietuvos vaistų rinkos teisinė reguliacija yra suderinta su bendra Europos Sąjungos
vaistų rinkos teisine reguliacija – Europos farmacijos teisyno nuostatos perkeltos į
nacionalinius teisės aktus prieš Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, vėliau nacionalinė teisė
derinama su ES teisyno pakeitimais. Kita vertus, dalis reguliavimo mechanizmų nustatomi tik
nacionaliniu mastu, ir jiems Europos farmacijos teisyno nuostatos įtakos neturi. Detaliai
Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo poveikis bei nacionalinės reguliacijos
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aspektai, turintys įtakos vaistų prieinamumui vartotojams, nagrinėjami kituose šios ataskaitos
skyriuose, analizuojant specialiuosius tyrimo „Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ klausimus.
Didmeninės ir mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandžių veiksniai:
Vaistinių skaičius ir išsidėstymas šalyje. Šis veiksnys labai aktualus tiesiogine
vaistinių preparatų prieinamumo prasme. Vaistinių išdėstymas geografine prasme
nulemia, kokiam kiekiui žmonių tenka viena vaistinė, kiek laiko asmeniui
užtrunka fiziškai gauti vieną ar kitą jam reikiamą vaistą. Lietuvoje vaistinių
tinklas yra labai išplėtotas – viena vaistinė aptarnauja 224147 gyventojų (vaistinių
tinklas yra gerokai tankesnis palyginti su Europos vidurkiu). Tai gerina vaistinių
preparatų prieinamumą.
Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių vertikali ir horizontali
integracija. Tai vienas iš konkurencijos lygio nustatymo aspektų. Lietuvoje
pastaruoju metu stebima tiek vertikali, tiek horizontali vaistinių ir didmeninės
prekybos įmonių integracija – vaistinės jungiasi į vaistinių tinklus (šiuo metu tik
apie 36 proc. vaistinių Lietuvoje yra nepriklausomos48), didmeninės prekybos
įmonės kuria savo vaistinių tinklus ir, atvirkščiai, vaistinių tinklai įkuria
didmeninio vaistų platinimo įmones. Tai mažina konkurenciją, sukuria
oligopolijos situaciją, kai vienose rankose sutelkiamos kelios vaistų platinimo
grandinės dalys ir užimama didelė rinkos dalis tiek didmenos, tiek mažmenos
segmente. Tokie pokyčiai rinkoje keičia vaistų tiekimo grandinės funkcionavimą,
nes didelę mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandies dalį užimančios
įmonės gali daryti įtaką tiek gamintojams, tiek vaistų kainoms, todėl vaistų
prieinamumas vartotojui mažėja.
Vaistų politikos veiksniai
Šie veiksniai yra glaudžiai susiję su teisiniais veiksniais, nes vaistų politika yra
formuojama remiantis galiojančiais teisės aktais. Galima išskirti tokius vaistų politikos
veiksnius:
Vaistų kompensavimo politika
Vaistų registravimo politika
Mokesčių politika
Vaistų kompensavimo politika reglamentuoja vaistinių preparatų įtraukimą į
kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašą. Įtraukus vaistą į šį sąrašą, padidėja jo
prieinamumas galutiniam vartotojui, nes dalis vaisto kainos yra kompensuojama.
Nuo vaistų registravimo politikos priklauso naujų vaistinių preparatų patekimas į
rinką – santykinai pigesnis ir mažiau sudėtingas vaistinių preparatų registravimas skatina
gamintojus įvesti į rinką naujus produktus, dėl to plečiasi asortimentas, atsiranda galimybė į
rinką patekti pigesniems vaistams, o kartu didėja vaistų prieinamumas. Kita vertus, vien to
nepakanka – šis veiksnys labai glaudžiai siejasi su rinkos dydžiu, t. y. gamintojas įeidamas į
rinką vertina ne vien vaistų registravimo proceso sudėtingumą, kainą ir trukmę, tačiau ir
rinkos dydį, kuris gali būti lemiamas veiksnys, dėl kurio apsisprendžiama, ar įvesti į
konkrečią rinką naują produktą. Pvz., lyginant mažą Lietuvos rinką ir keliasdešimt kartų
didesnę Vokietijos rinką, galima teigti, kad vaistų registravimo procedūros Lietuvoje yra
gerokai pigesnės, tačiau vien dėl savo dydžio gamintojui būtų patrauklesnė Vokietijos rinka.
VVKT pateikti duomenys apie vaistinių (tinklinių ir pavienių) skaičių. Duomenys apie gyventojų skaičių paimti iš Statistikos
departamento internetinio tinklalapio, nuoroda http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=10038
48
VVKT pateikti duomenys apie vaistinių (tinklinių ir pavienių) skaičių
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Bendra valstybės mokesčių politika daro įtaką vaistų kainoms, o kartu jų
prieinamumui. Iki 2008 m. Lietuvoje vaistams galiojo lengvatinis PVM tarifas, tačiau 2008
m. jis buvo panaikintas nekompensuojamiems receptiniams ir nereceptiniams vaistams49, dėl
to išaugo vaistinių preparatų kainos galutiniams vartotojams
Kiekvieno aptartojo vaistų prieinamumą lemiančio veiksnio įtaka vertinta ekspertiniu
būdu. Tyrimu „Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos
gyventojams“ nustatyta, kad Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius
teisės aktus iš esmės yra vertintinas teigiamai ir sudaro teisines prielaidas naujiems
vaistiniams preparatams greičiau ir lengviau patekti į Lietuvos rinką, nustato skaidresnį ir
rinkos dalyviams vienodą vaistų įtraukimo į vaistų kompensavimo sistemą procesą, o tai
turėtų daryti teigiamą įtaką, t. y. didinti vaistų prieinamumą vartotojams.
Kita vertus, vertikali integracija vaistų tiekimo grandinėje, kai stebimas vaistinių
jungimosi su didmeninio vaistų platinimo įmonėmis ir vaistinių tinklų stambėjimo bei
užimamos rinkos dalies didėjimo procesas, gali lemti vaistų brangimo tendencijas ir iš dalies
nusverti teisinio reguliavimo (konkrečiai − maksimalių antkainių nustatymo), skirto mažinti
vaistų kainas, įtaką.
Apibendrinant vaistinių preparatų prieinamumui įtaką darančius veiksnius, galima
teigti, kad visi nurodyti veiksniai yra svarbūs ir labai susiję, o jų sąveika nulemia vaistų
prieinamumą vartotojams tiek kainų, tiek asortimento požiūriu, tačiau išmatuoti tikslią
kiekvieno iš veiksnių įtaką nėra metodologinės galimybės. Tyrimo metu buvo vertinama
atskirų veiksnių izoliuota įtaka vaistų prieinamumui, vertinimo rezultatai pateikiami šios
ataskaitos skyriuje „7. Vaistinių preparatų prieinamumo Lietuvos gyventojams įvertinimas“
analizuojant specialiuosius tyrimo klausimus.

7. VAISTINIŲ PREPARATŲ PRIEINAMUMO LIETUVOS GYVENTOJAMS
ĮVERTINIMAS
Šiame skyriuje pateikiama detali tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ užsakovo Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Animus Agilis, UAB
suderintoje įvadinėje ataskaitoje (plane) apibrėžtų uždavinių vertinimo medžiaga ir jos
analizė. Šio skyriaus struktūra yra tokia, kad kiekviename detalesniame poskyryje aprašomas
tyrimo uždavinys ir konkretus klausimas, pateikiant duomenų šaltinių, tyrimo metodų,
duomenų analizės aprašymus ir išvadas.

2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI−114 ir 2009 m. liepos 22 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XI−386
49
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7.1. I UŽDAVINYS: Įvertinti vaistinių preparatų, įskaitant teisės aktais leistus vartoti
neregistruotus vaistinius preparatus, prieinamumą asortimento ir kainų požiūriu bei
visuomenės poreikio vaistiniams preparatams užtikrinimo lygį Lietuvos Respublikoje.
Šiame skyriuje nagrinėjami konkretūs tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ klausimai, kurių tikslas yra skirtingais
aspektais įvertinti vaistinių preparatų prieinamumą Lietuvos vartotojams. Šiame skyriuje
didžiausias dėmesys buvo skirtas vaistinių preparatų asortimento ir kainų pokyčiams, juos
lėmusiems veiksniams (tiek susijusiems su Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimu į
Lietuvos teisės aktus, tiek nesusijusiems) bei vaistų prieinamumui vartotojams. Toliau
kiekviename poskyryje nagrinėjami konkretūs tyrimo I uždaviniui detalizuoti skirti
klausimai.
7.1.1. Vaistinių preparatų asortimento pokyčio Lietuvoje bendrų tendencijų įvertinimas
7.1.1.1. Vaistinių preparatų asortimento Lietuvoje įvertinimas
Siekiant įvertinti Lietuvos vaistinių preparatų asortimentą analizuoti toliau pateikti
duomenų šaltiniai:
− Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras (http://extranet.vvkt.lt/vps/index.html,
rinkmenos „Pilnas vaistinių preparatų sąrašas pakuočių lygyje“ ir „Vaistinių preparatų
registracijos istorija“);
− VVKT ataskaitų „VVKT registruotų pakuočių duomenys” apie registruotų pakuočių kiekį
duomenys (2005 m. informacija parengta, remiantis 2006 m. sausio 3 d. ataskaitos
duomenimis, 2006 m. − 2007 m. sausio 2 d., 2007 m. − 2008 m. sausio 3 d., 2008 m. − 2009
m. sausio 8 d., 2009 m. – 2009 m. gruodžio 30 d., 2010 m. − 2010 m. gruodžio 30 d.);
− UAB „SoftDent“ valdoma PharmaZOOM duomenų bazė;
− VVKT metinės ataskaitos (2004−2010 metų);
− organizacijos The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
viešai teikiami duomenys.
Skirtingi duomenų ir informacijos šaltiniai pasirinkti siekiant analizuoti skirtingus
laikotarpius. Remiantis tyrimo užduotimi Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro
duomenys turi būti analizuojami apimant laikotarpį nuo 2002 iki 2010 metų pasirinktinai.
VVKT ataskaitų duomenys apima 2004−2010 metų laikotarpį, VVKT ataskaitų apie
registruotų pakuočių kiekį, kadangi tik šio laikotarpio ataskaitos yra prieinamos atliekamo
tyrimo metu. UAB „Sofdent“ valdomi Lietuvos vaistų rinkos PharmaZOOM duomenų bazės
duomenys apima laikotarpį nuo 2006 iki 2010 metų. Pabrėžtina, kad visų naudotųjų duomenų
šaltinių informacija tarpusavyje koreliuoja, atliekant vertinimą apimtas maksimalus tyrimo
metu prieinamas laikotarpis, todėl galima teigti, kad apimtas maksimalus galimas laikotarpis
aptartas įvadinėje tyrimo ataskaitoje ir gauti rezultatai yra patikimi.
VVKT duomenys apie vaistinių preparatų, vaistų prekiniais pavadinimais ir vaistinių
preparatų pateikčių lygyje asortimento dinamiką bei Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų
registro duomenys apie vaistų bendriniais pavadinimais skaičių pateikti 9 paveiksle.
Duomenų apie vaistų pateikčių ir vaistų prekinių pavadinimų skaičiaus 2005−2010 m. šaltinis
− VVKT ataskaitų apie registruotų pakuočių kiekį duomenys, 2004 m. metų duomenys nėra
prieinami. Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitose apie registruotų pakuočių kiekį, kuriose
matyti 2009−2010 metų duomenys, yra išskirti vaistų registravimo būdai, todėl 2009−2010
metų duomenyse pateikti nacionalinės (NP), savitarpio pripažinimo (SPP) ir decentralizuotos
(DCP) procedūros būdais registruoti vaistai, ankstesnių metų VVKT ataskaitose registravimo
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būdai nebuvo išskirti. Pažymėtina, kad vaistų skaičius VVKT ataskaitose apie registruotų
pateikčių kiekį ir VVKT veiklos ataskaitose skiriasi 0,39−6,32 proc, todėl vaistų skaičiaus
2004−2010 m. duomenų šaltiniu žemiau pateiktam paveikslui pasirinktos 2004−2010 m.
VVKT veiklos ataskaitos. Minėtose ataskaitose pateikti tik NP, SPP ir DCP būdu registruoti
vaistai. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos apie veikliųjų medžiagų skaičių nėra pateikta
VVKT veiklos ataskaitose, o VVKT ataskaitose apie registruotų pakuočių kiekį informacija
pateikta tik nuo 2009 m., veikliųjų medžiagų skaičius apskaičiuotas remiantis Lietuvos
Respublikos vaistinių preparatų registro duomenis.
9 pav. Vaistinių preparatų, jų pateikčių ir prekinių pavadinimų bei veikliųjų medžiagų
skaičiaus dinamika 2005−2010 m. (vnt.)

*Vaistiniai preparatai − vaistiniai preparatai, įskaitant farmacines formas ir stiprumus
**Vaistinio preparato prekinis pavadinimas – tik prekiniu pavadinimu, neskaičiuojant farmacinių formų ir
stiprumų

Kaip matyti iš pateikto paveikslo, vaistų pateikčių skaičius nuo 2005 m. iki 2010 m.
padidėjo daugiau nei dvigubai ir 2010 m. siekė net 19729. Itin pastebimai vaistų pateikčių
skaičius padidėjo 2008 m. (45,07 proc.), o 2009−2010 m. didėjo 18,40−24,98 proc.
Vaistinių preparatų skaičius 2006 m., palyginti su 2005 m., sumažėjo 8,84 proc. Nuo
2007 m. vaistų pradėjo daugėti spartėjančiu tempu − 2,37−9,80 proc. kasmet. Bendras
2005−2010 m. prieaugis − 12,86 proc., 2010 m. Lietuvoje buvo registruota 4659 vaistinių
preparatų.
Vaistų prekinių pavadinimų skaičius nuo 2005 iki 2010 m. sumažėjo 4,40 proc., iki
2009 m. šis skaičius mažėjo (ne daugiau nei 6,04 proc., tik 2007 m. nesikeitė), o 2010 m.,
palyginti su 2009 m., padidėjo 8,30 proc.
Veikliųjų medžiagų 2004−2007 m. sumažėjo daugiau nei 30 proc., vėlesniais metais
pastebimas nesmarkus didėjimas. Kaip matyti iš pateikto paveikslo, 2010 m. veikliųjų
medžiagų (pagal vaistinių prepratų, registruotų DCP, MRP ir SPP būdu, bendriniais
pavadinimais Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre) buvo 1314. Svarbu pabrėžti,
kad veikliųjų medžiagų skaičiui, nurodytam 10 paveiksle, įtakos turi netiesioginiai jų kitimo
veiksniai – dėl veikliųjų medžiagų dubliavimosi, atsiradusio registruojant vieno vaisto
veikliąją medžiagą lietuvišku pavadinimu, o kito vaisto tos pačios veikliosios medžiagos
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pavadinimą lotyniškai. Todėl tikėtina, kad realus bendrinių medžiagų skaičius yra šiek tiek
mažesnis, tačiau jo tiksliau apskaičiuoti neįmanoma.
Vaistų, jų pateikčių ir prekinių pavadinimų skaičius keitėsi netolygiai, todėl jų
santykis skirtingais metais skyrėsi. Pavyzdžiui, 2005 m. vienas vaistas turėjo vidutiniškai
1,87 pateikčių, o 2010 m. – 4,23 pateikčių.
Taigi įvertinus Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro ir VVKT duomenis,
galima teigti, kad Lietuvoje nuo 2007 metų nuolat didėja registruotų vaistinių preparatų
skaičius. Tai sudaro galimybes didėti vaistų asortimentui Lietuvos vaistų rinkoje.
PharmaZOOM duomenų bazės duomenys apie veikliųjų medžiagų, vaistų (prekiniais
pavadinimais ir registruotų vaistinių preparatų lygyje) asortimento dinamiką pateikti 5
lentelėje. PharmaZOOM duomenų bazėje nepateikiami duomenys apie vaistinių preparatų
asortimentą, analogišką Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenims.
5 lentelė. Vaistinių preparatų asortimento palyginimas (vnt.) 2006 ir 2010 metais50
Lietuvos rinkoje buvusių veikliųjų medžiagų skaičius
Lietuvos rinkoje buvusių vaistų prekiniais pavadinimais
skaičius
Lietuvos rinkoje buvusių registruotų vaistinių preparatų
pateikčių skaičius

2006

2010

1014

1105

2317

2730

4008

4712

Įvertinus PharmaZOOM duomenų bazės duomenis, galima teigti, kad 2010 metais,
palyginti su 2006 metais, Lietuvos vaistų rinkoje asortimentas padidėjo, tiek vertinant vaistų
prekiniais pavadinimais skaičių, tiek registruotų vaistinių preparatų pateikčių skaičių.
Veikliųjų medžiagų skaičius padidėjo nesmarkiai. Palyginus PharmaZOOM duomenų bazės
duomenis su Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenimis, matomas
skirtumas tarp pateikiamų duomenų: Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro
duomenimis, 2006 m. Lietuvos rinkoje buvo registruoti 2692 vaistai prekiniais pavadinimais,
tuo tarpu PharmaZOOM duomenų bazės duomenimis, rinkoje buvo 2317 vaistų prekiniais
pavadinimais. Atitinkamai, 2010 m. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro
duomenimis, Lietuvos rinkoje buvo 2739 registruoti vaistai prekiniais pavadinimais, tuo tarpu
PharmaZOOM duomenų bazės duomenimis, jų buvo 2730. Skirtumą lemia tai, kad Lietuvos
Respublikos vaistinių preparatų registre saugomi duomenys apie visus Lietuvoje registruotus
vaistinius preparatus, o PharmaZOOM duomenų bazėje pateikiami duomenys apie realiai į
rinką tiekiamus produktus. Jeigu vaistas nebuvo parduotas Lietuvos vaistų rinkoje, duomenų
apie jį PharmaZOOM bazėje nėra. T. y. vaistų registro duomenys parodo, kiek Lietuvoje iš
viso yra registruota vaistų, kuriais galima prekiauti Lietuvos rinkoje, o PharmaZOOM bazėje
pateikiami duomenys apie faktiškai Lietuvoje parduotus vaistinius preparatus. Tai rodo, kad
dalis vaistinių preparatų, nors yra registruoti Lietuvoje, nėra tiekiami Lietuvos rinkai. Tai
veikiausiai lemia (1) komerciniai veiksniai − dalis gamintojų dėl mažų pardavimo apimčių,
pasikeitusios konkurencinės aplinkos ar kitų priežasčių nebetiekia į Lietuvos rinką atitinkamų
vaistinių preparatų, tai pat (2) gamintojų noras turėti registruotą maksimalų vaistų pakuočių
skaičių, kad, atsiradus konkurentiniam produktui, būtų galima rinkai pasiūlyti analogišką
pakuotę, (3) gamintojų vidiniai vaistų įvedimo į rinką planai (registravus vaistą, realiai
50

PharmaZOOM duomenys.
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Lietuvos rinkai jis pradedamas tiekti tik po kurio laiko), (4) vaistinių tinklų savo asortimento
formavimo politika, kai į vaistinių tinklų asortimentą įtraukiami tik atitinkamas vaistinių
tinklų komercines sąlygas tenkinantys vaistai, o kiti vaistai į asortimentą neįtraukiami.
Įvertinus 2002−2010 metais Lietuvos Respublikos vaistų registre buvusių vaistinių
preparatų dinamiką galima teigti, kad vaistinių preparatų, registruotų Lietuvoje, skaičius
nuolat auga nuo 2007 m. Nuo 2006 metų vaistinių preparatų, vaistinių preparatų pateikčių
asortimentas nuosekliai auga, o veikliųjų medžiagų ir vaistų prekiniais pavadinimais skaičius
nebedidėja.
Įvertinus Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenis, galima daryti
išvadą, kad Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų, vaistinių preparatų pateikčių lygmenyje
skaičius nuolat auga, o veikliųjų medžiagų skaičius išlieka stabilus. Vaistinių preparatų
didėjimą lemia gamintojų į rinką įvedami nauji produktai, o vaistinių preparatų lygmenyje
skaičiaus augimą lemia tiek įvedami nauji produktai, tiek į rinką įvedamos naujos to paties
produkto pakuotės. Tai lemia tiek komerciniai veiksniai (naujų gamintojų atėjimas į Lietuvos
rinką), tiek Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisės aktus,
suvienodinantis vaistinių preparatų pateikimą rinkai su kitomis ES šalimis, tai palengvino ir
paskatino naujų preparatų patekimą į Lietuvos rinką.
Veikliųjų medžiagų skaičius nedidėja dėl rinkos įsotinimo veikliosiomis medžiagomis
bei dėl to, kad ir pasauliniu mastu veikliųjų medžiagų kiekis didėja gana lėtai. 2006−2010
metų laikotarpiu pasaulinėje vaistų rinkoje atsirado 151 nauja veiklioji medžiaga51, t. y.
vidutiniškai 30 per metus. Todėl iš principo naujų veikliųjų medžiagų atsiradimas rinkoje yra
ribojamas ilgos vaistų kūrimo trukmės (vidutiniškai nuo veikliosios medžiagos atradimo iki
jos registracijos rinkoje kaip vaisto praeina 12−13 metų) bei didelių vaisto sukūrimo sąnaudų
(vidutiniškai reikalinga skirti apie 1 mlrd. eurų vienam originaliam vaistui sukurti ir pateikti į
rinką52).
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje registruotų vaistų skaičius analizuojamu
laikotarpiu smarkiai didėjo, tai sudarė prielaidas didinti vaistų asortimentą Lietuvos rinkoje.
Realus Lietuvos rinkoje parduodamų vaistų skaičius (asortimentas) analizuojamu laikotarpiu
didėjo, tačiau yra daug mažesnis nei registruotų vaistų skaičius. Taigi galima teigti, kad
didelis ir nuolat didėjantis registruotų Lietuvoje vaistų skaičius sudaro prielaidas didėti vaistų
asortimentui (kartu ir jų prieinamumui), tačiau vaistų asortimentas yra mažesnis ir didėja
lėčiau nei registruotų vaistų skaičius.

7.1.1.2. Vaistinių preparatų asortimento dinamikos analizė pagal ATC klasifikaciją ir
DDD metodiką

Toliau pateikiami duomenys apie veikliųjų medžiagų, vaistų sugalvotais (prekiniais)
pavadinimais ir vaistinių preparatų lygmenyje dinamiką bendrai ir pagal ATC klasifikaciją
(ATC grupes – pirminis lygis). Vaistinių preparatų pakuočių pardavimų duomenys
analizuojami sugretinant VVKT pateiktus duomenis (didmeninio platinimo įmonių kas

51
52

The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
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mėnesį teikiamos ataskaitos apie parduotas vaistinių preparatų pakuotes), IMS Health, UAB ir
PharmaZOOM duomenis.
Toliau pateiktame grafike vaizduojami skirtingų tyrime naudotų šaltinių pateikti
duomenys apie vaistinių preparatų pakuočių pardavimus 2006−2010 m. rodo, kad vaistinių
preparatų pardavimai didėjo 2006−2008 metais imtinai, o 2009−2010 metais stebimas vaistų
rinkos mažėjimas galimai susijęs su ekonomikos nuosmukio laikotarpiu ir tiekiamų į rinką
pakuočių stambėjimo tendencija.
10 pav. Lietuvos rinkoje parduotų vaistinių preparatų pakuočių dinamika (skirtingų duomenų
šaltinių palyginimas)

Toliau vaistinių preparatų asortimento dinamika analizuota pagal ATC klasifikaciją,
naudojant PharmaZOOM duomenų bazės informaciją ir lyginant 2006 ir 2010 metų
duomenis. PharmaZOOM duomenų bazė pasirinkta šiai analizei, nes šioje duomenų bazėje
pateikiama informacija mažmeninėmis vaistinių preparatų kainomis (tuo tarpu IMS Health
duomenys apima tik didmenines kainas), o tai leidžia tinkamai analizuoti vaistinių preparatų
prieinamumo vartotojams aspektus. Analizės duomenys pateikti 6−8 lentelėse. Duomenys
iliustruoja asortimento dinamiką atskirose ATC grupėse ir patvirtina tendenciją, kad veikliųjų
medžiagų skaičius didėja labai lėtai arba nedidėja, vaistų prekiniais pavadinimais skaičius
didėja (išskyrus kategoriją A, Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai), vaistinių
preparatų pakuočių lygmenyje skaičius nuo 2006 iki 2010 metų padidėjo visose ATC
grupėse.
6 lentelė. Veikliųjų medžiagų asortimento 2006 ir 2010 metais palyginimas
ATC1 kategorija

A − Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai
B − Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai
C − Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
D − Dermatologiniai vaistai
G − Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai
hormonai
H − Sistemiškai veikiantys hormoniniai preparatai, išskyrus
lytinius hormonus ir insulinus
J − Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai

Veikliųjų
medžiagų
skaičius 2006
metais

Veikliųjų
medžiagų
skaičius 2010
metais

Procentinis
pokytis (nuo
2006 ir 2010
metų)

133
63
111
81
73

133
71
130
80
77

0%
12,7 %
17,1 %
−1,2 %
5,5 %

23

26

13 %

123

129

4,9 %

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

74

L − Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai
82
104
26,8 %
M − Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai
45
51
13,3 %
N − Nervų sistemą veikiantys vaistai
147
158
7,5 %
P − Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai
14
17
21,4 %
R − Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
78
74
−5,1 %
S − Jutimo organus veikiantys vaistai
43
50
16,3 %
V − Kiti preparatai
28
37
32,1 %
W − Kita
32
33
3,1 %
W grupė yra PharmaZOOM duomenų bazės sukurta kategorija, apimanti vaistus, kurie nėra priskirti jokioms
ATC klasifikacijos klasėms

7 lentelė. Vaistų prekiniais pavadinimais asortimento 2006 ir 2010 metais palyginimas
ATC1 kategorija

Vaistų prekiniais
pavadinimais
skaičius 2006
metais (vnt)

Vaistų
prekiniais
pavadinimais
skaičius 2010
metais (vnt)
303
138
362
166
162

Procentinis
pokytis
(nuo 2006
iki 2010
metų)
−7,9 %
32,7 %
39,2 %
9,9 %
32,8 %

A − Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai
329
B − Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai
104
C − Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
260
D − Dermatologiniai vaistai
151
G − Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai
122
hormonai
H − Sistemiškai veikiantys hormoniniai preparatai,
47
57
21,3 %
išskyrus lytinius hormonus ir insulinus
J − Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai
231
242
4,8 %
L − Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai
102
163
6%
M − Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai
135
149
10,4 %
N − Nervų sistemą veikiantys vaistai
297
377
26,9 %
P − Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai
21
23
9,5 %
R − Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
203
207
2%
S − Jutimo organus veikiantys vaistai
83
100
20,5 %
V − Kiti preparatai
45
65
44,4 %
W − Kita
187
216
15,5 %
W grupė yra PharmaZOOM duomenų bazės sukurta kategorija, apimanti vaistus, kurie nėra priskirti jokioms
ATC klasifikacijos klasėms

8 lentelė. Vaistų pateikčių lygyje asortimento 2006 ir 2010 metais palyginimas
ATC1 kategorija

A − Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys
vaistai
B − Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai
C − Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
D − Dermatologiniai vaistai
G − Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir
lytiniai hormonai
H − Sistemiškai veikiantys hormoniniai preparatai,
išskyrus lytinius hormonus ir insulinus
J − Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai
L − Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai
M − Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai
N − Nervų sistemą veikiantys vaistai
P − Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai

Vaistų pateikčių
skaičius 2006
metais (vnt)
509

Vaistų
pateikčių
skaičius 2010
metais (vnt)
474

Procentinis
pokytis (nuo
2006 ir 2010
metų)
6,9 %

208
520
226
177

295
673
236
244

29,5 %
29,4 %
4,4 %
37,8 %

68

83

22,1 %

373
159
260
571
23

390
258
266
766
27

4,6 %
62,3 %
2,3
34,2 %
17,4 %
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R − Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
361
365
1,1 %
S − Jutimo organus veikiantys vaistai
99
118
19,19 %
V − Kiti preparatai
215
228
6%
W − Kita
239
283
18,4 %
W grupė yra PharmaZOOM duomenų bazės sukurta kategorija, apimanti vaistus, kurie nėra priskirti jokioms
ATC klasifikacijos klasėms

Siekiant įvertinti vaistinių preparatų asortimento sudedamąsias dalis, jų svarbą
vartotojams, asortimento pokyčius, buvo atlikta detali 2010 metų vaistinių preparatų
asortimento ir suvartojimo analizė, kuri leido išskirti rinkoje didžiausius pardavimus turinčias
vaistinių preparatų grupes ir vartotojams svarbiausias vaistinių preparatų grupes. Rinkoje
svarbios vaistinių preparatų grupės identifikuotos pagal pardavimus didmeninėmis ir
mažmeninėmis kainomis, o vartotojams svarbiausi vaistiniai preparatai identifikuoti pagal
parduotų (suvartotų) pakuočių skaičių. Vaistų grupės pagal ATC kategorijas (ATC pirminis
lygis) 11−12 paveiksluose pateiktos nurodant pardavimų didmeninėmis kainomis ir
pakuotėmis 2009 ir 2010 metais dydžius.
11 pav. Populiariausios vaistų grupės 2010 m. pagal ATC kategorijas (ATC pirminis lygis),
vertinant pardavimų apimtis didmeninėmis kainomis53

D – Dermatologiniai vaistai

PharmaZOOM bazės duomenų analizė parodė, kad vertinant asortimentą pagal vaistinių
preparatų pardavimus didmeninėmis kainomis, didžiausias rinkos dalis (pirmas 5 vietas)
užima:
Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai – 22,94 proc. visos rinkos (jų
pardavimai 2010 m. didmeninėmis kainomis sudarė 319,5 mln. Lt);
Nervų sistemą veikiantys vaistai – 14,3 proc. visos rinkos (jų pardavimai 2010 m.
didmeninėmis kainomis sudarė 196,8 mln. Lt);
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Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai – 12,51 proc. visos rinkos (jų
pardavimai 2010 m. didmeninėmis kainomis sudarė 174,2 mln. Lt);
Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai – 11,07 proc. visos rinkos (jų pardavimai 2010
m. didmeninėmis kainomis sudarė 154,25 mln. Lt);
Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai – 9,4 proc. visos rinkos (jų pardavimai
2010 m. didmeninėmis kainomis sudarė beveik 131 mln. Lt.
Šių penkių vaistų grupių pardavimai sudaro daugiau nei tris ketvirtadalius visos rinkos,
tuo tarpu kitos vaistų grupės užima nedideles rinkos dalis. Vien širdies ir kraujagyslių ligoms
gydyti skirti vaistai sudaro beveik ketvirtadalį visos vaistų rinkos.
12 pav. Populiariausios vaistų grupės 2010 m. pagal ATC kategorijas (ATC pirminis lygis),
vertinant parduotų pakuočių skaičių54

D – Dermatologiniai vaistai

Vertinant vaistinių preparatų grupes pagal parduotų (suvartotų) pakuočių kiekį,
daugiausiai suvartojamų vaistinių preparatų grupės (pirmos 5−ios vietos) pasiskirstė kitaip:
Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai – 19,95 proc. visos rinkos (2010 m.
parduota 14,9 mln. šios grupės vaistų pakuočių);
Nervų sistemą veikiantys vaistai – 14,68 proc. visos rinkos (2010 m. parduota 10,9
mln. šios grupės vaistų pakuočių);
Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai – 13,47 proc. visos rinkos (2010
m. parduota 10 mln. šios grupės vaistų pakuočių);
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Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai – 13,16 proc. visos rinkos (2010 m. parduota
9,8 mln. šios grupės vaistų pakuočių);
Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai – 8,7 proc. visos rinkos (2010 m.
parduota 6,5 mln. šios grupės vaistų pakuočių).
Palyginę populiariausius pagal pardavimus pinigais ir pagal parduotas pakuotes vaistus
pagal ATC kategorijas matome, kad širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai bei
virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai yra daugiausiai parduodami tiek vertinant
pinigais, tiek pakuotėmis, tai rodo, kad šios dvi grupės yra vienos svarbiausių vaistų
asortimente. Apibendrinant galima teigti, kad pirmas 5 vietas užimančios vaistų grupės užima
didžiausią rinkos dalį (60 proc. rinkos vertinant pinigais, 70 proc. rinkos vertinant
pakuotėmis). Taigi šių grupių vaistai yra svarbiausi vartotojams.
Vaistinių preparatų suvartojimą tikslinga vertinti taikant ATC/DDD metodiką, kai
suvartojimas vertinamas ne pardavimais pinigais ar pakuotėmis, o DDD (Pasaulinės
Sveikatos Organizacijos nustatyta vaisto vidutinė terapinė dienos (paros) dozė) skaičiumi,
tenkančiu 1000 gyventojų per vieną dieną) skaičiavimu. Pasinaudojus VVKT vykdyto vaistų
suvartojimo Lietuvoje tyrimo55 pagal ATC/DDD metodiką duomenimis, buvo įvertintas
vaistinių preparatų suvartojimas DDD skaičiumi. Duomenys apie 2009 ir 2010 m. suvartotą
vaistinių preparatų kiekį DDD / 1000 gyventojų / per vieną dieną pateikti 9 lentelėje.
9 lentelė. Vaistinių preparatų suvartojimo duomenys pagal ATC/DDD metodiką
(DDD/1000gyv./per dieną) 2009 −2010 metais
ATC kategorija pirminis lygis

A − Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys
vaistai
B − Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai
C − Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
D − Dermatologiniai vaistai
G − Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir
lytiniai hormonai
H − Sistemiškai veikiantys hormoniniai preparatai,
išskyrus lytinius hormonus ir insulinus
J − Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai
L − Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai
M − Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai
N − Nervų sistemą veikiantys vaistai
P − Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai
R − Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
S − Jutimo organus veikiantys vaistai
V − Kiti preparatai
Iš viso:

Vaistinių
preparatų
suvartojimas
2009 metais
87,682

Vaistinių
preparatų
suvartojima
s 2010 metais

Procentinis
pokytis
(lyginant 2009
ir 2010 metus)

71,414

−22,78%

27,834
332,635
0,365
8,197

42,745
286,729
0,34
7,725

34,88%
−16,01%
−7,35%
−6,11%

24,09

22,594

−6,62%

20,47
3,485
56,765
88,927
0,589
37,019
11,062
0,018
699,138

16,767
4,529
51,513
84,674
0,471
38,613
3,447
0,03
631,591

−22,09%
23,05%
−10,20%
−5,02%
−25,05%
4,13%
−220,92%
40,00%

Lentelėje pateikti duomenys koreliuoja su duomenų bazės PharmaZOOM
duomenimis ir rodo, kad daugiausiai suvartojama širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių
55

http://www.vvkt.lt/index.php?155017791

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

78

vaistų, tačiau vertinant DDD matoma, kad širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų
suvartojamas sudaro pusę visų Lietuvoje suvartotų vaistų 2009 m. ir 45 proc. 2010 m.
Vertinant pakuotėmis ar pinigais, širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai užima
mažesnę rinkos dalį. Minėti skirtumai atsiranda todėl, kad, vertinant pardavimus pakuotėmis,
pakuote laikoma bet kuri vaistų pakuotė nepriklausomai nuo jos dydžio, o kadangi širdies ir
kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai dažniausiai vartojami ilgą laiką, jų pakuotės dažnai
yra didesnės nei kitų vaistų grupių atveju. Be to, 9 lentelėje pateikti duomenys koreliuoja su
rinkos duomenimis56, rodančiais, kad vaistų pardavimai pakuotėmis mažėjo 2009 ir 2010
metais. Taigi vaistų suvartojimo analizė pagal ATC/DDD metodiką rodo, kad vaistų
vartojimas 2009−2010 metais Lietuvoje mažėjo, tai koreliuoja su parduotų vaistų pakuočių
skaičiaus mažėjimu. Sugretinus šiuos skirtingus duomenų šaltinius ir metodus galima
patikimai teigti, kad vaistų suvartojimas 2009−2010 metais Lietuvoje mažėjo. Vaistų
asortimento analizė ir vaistų suvartojimo analizė pagal ATC/DDD metodiką parodė, kad
vaistų asortimente dominuoja kelios pagrindinės vaistų grupės pagal ATC kategorijas:
− Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
− Nervų sistemą veikiantys vaistai
− Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai
− Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai
− Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai
− Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
Galima konstatuoti, kad vaistų suvartojimas 2009−2010 metais Lietuvoje mažėjo.
Siekiant palyginti Lietuvos ir kitų šalių vaistų suvartojimą, buvo naudota ATC/DDD
metodika, kuri leidžia standartizuotai palyginti santykinį skirtingo dydžio šalių vaistų
suvartojimą.
Informacijos apie vaistų suvartojimą pagal ATC/DDD metodiką 2010 m. užsienio šalyse
duomenų šaltiniai:
Latvija −
http://www.vza.gov.lv/doc_upl/zalu−pater−statistika−maijs−2010−20110526.pdf
Estija − http://www.ravimiamet.ee/309
Slovėnija − http://www.ivz.si/zdravila_druge_publikacije
Danija − http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/9F44853761174896B56667BD2FFA
6268.ashx
Islandija − http://www.lyfjastofnun.is/Tolfraedi/Lyfjanotkun_og_velta/2010/
Švedija − http://192.137.163.49/sdb/lak/resultat.aspx
13 paveiksle pateikiamas Lietuvos ir užsienio šalių bendro (susumavus suvartojimą pagal
visas ATC grupes) vaistų suvartojimo DDD skaičiumi palyginimas.
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13 pav. Vaistinių preparatų suvartojimo duomenys pagal ATC/DDD metodiką (DDD/1000
gyv./per dieną) 2010 metais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Slovėnijoje, Danijoje, Islandijoje,
Švedijoje

Kaip matyti iš pateikto paveikslo, Lietuvoje (631,59) ir Latvijoje (577,02) vaistų
suvartojama panašiai. Iš Baltijos šalių Estijoje (868,41) suvartojama daugiausiai nustatytų
vaistų dozių (DDD) tūkstančiui gyventojų per dieną. Slovėnijoje, Danijoje, Islandijoje,
Švedijoje DDD/1000 gyventojų/dienai rodiklis apytiksliai du kartus didesnis nei Lietuvoje.
Toliau pateiktame paveiksle vaizduojamas vaistų suvartojimas šiose šalyse pagal
atskiras ATC kategorijas. Vaistų suvartojimo analizė pagal ATC/DDD metodiką parodė, kad:
Lietuvoje (45,40 proc.), Slovėnijoje (45,43 proc.) dominuojanti vaistų grupė yra
širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai. Latvijoje (35,79 proc.), Estijoje
(40,25 proc.), Danijoje (36,89 proc.) šių vaistų santykinai suvartojama mažiau, tačiau
jų suvartojimas viršija trečdalį visų suvartojamų vaistų.
Kita santykinai labiausiai vartojama vaistų grupė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
Slovėnijoje, Danijoje yra nervų sistemą veikiantys vaistai – jų suvartojimas siekia
9,83−19,10 proc. visų vaistų pagal ATC kategorijas.
Islandijoje širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų (25,13 proc.) santykinai
suvartojama panašiai, kiek ir nervų sistemą veikiančių vaistų (23,10 proc.), tai sudaro
beveik pusę visų suvartojamų vaistų pagal ATC kategorijas. O Švedijoje šiek tiek
daugiau nei pusę suvartojamų vaistų sudaro širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys
vaistai (29,65 proc.) ir kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai (21,66 proc.).
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14 pav. Vaistinių preparatų suvartojimo duomenys pagal ATC/DDD metodiką
(DDD/1000gyv./per dieną) 2010 metais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Slovėnijoje, Danijoje,
Islandijoje, Švedijoje (pagal atskiras ATC kategorijas)*

* Estijoje, Slovėnijoje, Danijoje, Islandijoje, Švedijoje vaistų grupei G −
Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai priklausantys kontraceptikai
skaičiuojami DDD/1000 moterų/per dieną.
Išnagrinėjus 2010 m. vaistų vartojimo tendencijas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
Slovėnijoje, Danijoje, Islandijoje, Švedijoje pagal ATC/DDD metodiką (DDD/1000gyv./per
dieną) galima teigti, kad skiriasi šių šalių bendras vaistų vartojimo lygis - Baltijos valstybėse
(Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje) suvartojama iki 1000 DDD/1000gyv./per dieną, Slovėnijoje,
Danijoje, Islandijoje, Švedijoje – 1199,95-1495,70 DDD/1000gyv./per dieną. Pažymėtina,
kad minėtose šalyse vyrauja skirtingos labiausiai vartojamų vaisų grupės, tačiau išskirtinos
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vaistų kategorijos, kurios kiekvienoje iš nagrinėtų šalių sudaro daugiau nei 5 proc.
suvartojamų vaistų pagal ATC kategorijas:
A − Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai
B − Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai
C − Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai
N − Nervų sistemą veikiantys vaistai
R − Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje vaistų suvartojimas yra panašus kaip kitose
Baltijos šalyse, bet daug mažesnis nei Vakarų Europos šalyse. Todėl galima teigti, kad
Lietuvoje vaistai vartojami mažiau nei daugumoje kitų šalių, tačiau galima prognozuoti, kad
Lietuvoje vaistų suvartojimas ateityje gali kisti, priklausomai nuo demografinės,
epidemiologinės, ekonominės situacijos, dėl to kistų Lietuvos vaistų rinka bei PSDF biudžeto
išlaidos vaistams kompensuoti. Pagrindinės suvartojamų vaistų grupės pagal ATC kategorijas
Lietuvoje yra panašios kaip ir kitose šalyse.

7.1.1.3. Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su užsienio šalių vaistinių
preparatų skaičiumi
Remiantis tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje (tyrimo plane) suderintais
vertinimo uždaviniais, šiame skyriuje pateiktas bendrų vaistinių preparatų skaičiaus pokyčių
Lietuvos rinkoje palyginimas su kaimyninėmis šalimis (Estija, Latvija, Lenkija), su
keturiomis senbuvėmis ES šalimis narėmis (Ispanija, Vokietija, Švedija, Danija) ir su dviem
naujomis (nuo 2004 m.) ES šalimis narėmis (Čekija, Slovėnija). Analizuoti tik nurodytų šalių
vaistų agentūrų pateikti duomenys.
Siekiant palyginti Lietuvos vaistų skaičių su užsienio šalių vaistų skaičiumi, buvo
atlikta užsienio šalių vaistų agentūrų apklausa. Gauti duomenys leidžia palyginti Lietuvos
vaistų skaičių su užsienio šalių vaistų skaičiumi bei palyginti vartotojų vaistų pasirinkimo ir
prieinamumo galimybes su kitų ES šalių vartotojų galimybėmis rinktis vaistus. Lyginant
vaistinių preparatų skaičių su kitomis šalimis, ES šalys buvo sugrupuotos į tokias grupes:
− kaimyninės šalys (Latvija, Estija, Lenkija);
− senosios ES narės (Danija, Ispanija, Švedija, Vokietija);
− naujosios ES narės (Čekija, Slovėnija, Vengrija). Vengrija duomenų nepateikė.

Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su kaimyninėmis šalimis
Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su kaimyninėmis šalimis pateiktas
15 paveiksle.
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15 pav. Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su Latvija, Estija, Lenkija 2010 m.

Tyrime analizuotos šalys, pateikus užklausas tų šalių vaistų kontrolės tarnyboms,
pateikė duomenis apie registruotų vaistinių preparatų skaičių. Nustatyta, kad Lietuvoje
registruotų vaistinių preparatų skaičius toks pats kaip Latvijoje, šiek tiek (19 proc.) mažesnis
nei Estijoje ir perpus mažesnis nei Lenkijoje. Tačiau Lenkijos rinka yra 10 kartų didesnė
(vertinant pardavimus didmeninėmis kainomis) už Lietuvos57. Taigi galima teigti, kad
Lietuvos vaistinių preparatų skaičius yra panašus kaip panašaus dydžio kaimyninėse ES
šalyse. Lyginant veikliųjų medžiagų skaičių matoma kita tendencija – Lietuvoje jų registruota
šiek tiek daugiau nei Estijoje (13 proc.) ir mažiau nei Lenkijoje (−44 proc.).
Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su ES senbuvėmis
Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su šalimis ES senbuvėmis
pateiktas 16 paveiksle.
16 pav. Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su Danija, Ispanija, Švedija,
Vokietija 2010 m.

Registruotų vaistinių preparatų skaičius Lietuvoje panašus kaip Danijoje, tačiau beveik
perpus mažesnis nei Švedijoje. Registruotų vaistinių preparatų pateikčių skaičius Lietuvoje
mažesnis nei Danijoje (beveik 2 kartus), tačiau didesnis nei Ispanijoje ar Švedijoje.
Registruotųjų veikliųjų medžiagų skaičius nesmarkiai skiriasi Lietuvoje ir visose lygintose
ES senbuvėse.
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Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su ES naujosiomis šalimis
Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su naujosiomis ES šalimis
pateiktas 17 paveiksle.
17 pav. Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus palyginimas su Čekija, Slovėnija 2010 m.

Registruotų vaistinių preparatų skaičius Lietuvoje mažesnis nei Čekijoje (pagal
Čekijos pateiktus duomenis, šioje šalyje yra vienas didžiausių vaistinių preparatų asortimentų
Europos Sąjungoje) ir Slovėnijoje. Registruotų vaistinių preparatų pateikčių skaičius
Lietuvoje mažesnis nei Čekijoje (beveik 2,5 karto). Veikliųjų medžiagų Lietuvoje yra
registruota perpus mažiau nei Čekijoje ir 27 proc. daugiau nei Slovėnijoje.
Palyginus Lietuvos ir nagrinėtų ES šalių vaistinių preparatų skaičių galima teigti, kad
Lietuvos vaistai savo skaičiumi užima vidutinę vietą tarp nagrinėtų šalių. Kai kurie Lietuvos
vaistų parametrai (mažiau registruotų vaistinių preparatų) yra mažesni už Estijos, bet didesni
už dalies didesnių už Lietuvą šalių (atitinkamai turinčių didesnes vaistų rinkas). Veikliųjų
medžiagų skaičius Lietuvoje yra panašus su daugumos šalių, tai rodo tendenciją, kad
veikliųjų medžiagų apskritai pasaulyje daugėja gana lėtai, todėl Lietuvoje jų skaičius yra
panašus kaip daugumoje nagrinėtų ES šalių. Taigi, apibendrinant Lietuvos vaistinių preparatų
skaičiaus palyginimą su užsienio šalimis, galima teigti, kad Lietuvos vaistinių preparatų
skaičius iš esmės yra artimas nagrinėtomis šalimis ir kai kuriais parametrais net lenkia
didesnes šalis. Taigi vaistų prieinamumas skaičiaus požiūriu Lietuvoje yra geras ir panašus į
kitas Europos Sąjungos šalis.
Apibendrinant Lietuvos vaistinių preparatų skaičiaus ir jo dinamikos analizės
duomenis, galima teigti, kad:
− vaistų skaičius Lietuvoje smarkiai padidėjo nuo 2010 iki 2004 m.;
− vertinant vaistų svarbą vartotojams pagal vaistų suvartojimą Lietuvoje, svarbiausia vaistų
grupė yra širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai;
− Lietuvos vaistų skaičius, palyginti su kitomis ES šalimis, yra artimas nagrinėtoms šalims ir
kai kuriais parametrais net lenkia didesnes šalis;
− vaistų prieinamumas skaičiaus požiūriu Lietuvoje yra geras ir panašus kaip kitose Europos
Sąjungos šalyse.
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7.1.2. Vaistinių preparatų asortimento pokyčių priežasčių, detalizuojant priežastis,
susijusias su Europos farmacijos teisyno taikymu, bei jų lyginamojo svorio (įtakos)
asortimento pokyčiams įvertinimas
Vertinant Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus
įtaką vaistinių preparatų asortimento pokyčiams, buvo analizuojami teisiniai mechanizmai,
kurių įtaka vaistų asortimentui yra tiesioginė ir didžiausia. Galimas teisinių mechanizmų
poveikis buvo lygintas su rinkos duomenimis, siekiant įvertinti realų teisinio mechanizmo
poveikį vaistinių preparatų asortimento pokyčiui.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai teisės aktai;
− kituose ataskaitos skyriuose atliktų duomenų analizės rezultatai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti tyrimo metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu metodu.
Rinkoje esančių prekių asortimentas gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, kurie
įprastai skirstomi į politinius, ekonominius, socialinius, teisinius ir technologinius 58. Kadangi
atliekamo Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos
gyventojams vertinimo vienas iš tikslų yra išanalizuoti vaistinių preparatų asortimento
pokyčių Lietuvos rinkoje priežastis, susijusias su Europos farmacijos teisyno taikymu,
atliekant šio klausimo vertinimą detalizuojami tik teisiniai veiksniai (teisinis reguliavimas),
turintys įtaką vaistų asortimentui šalyje.
Galimi įvairūs teisinio rinkos reglamentavimo mechanizmai: teisės aktais gali būti
nustatomi reikalavimai prekių saugumui ir / ar kokybei, pakavimui, licencijuojamas prekių
pateikimas į rinką, įvedami muitai, diferencijuojami įvairūs mokesčiai vietinių ir / ar užsienio
gamintojų prekėms, reguliuojama kaina ir kt. Vaistų rinkai taikomos specifinės reguliavimo
priemonės, iš kurių esminį poveikį asortimentui gali turėti vaistų registravimo procedūra,
vaistų kainų reguliavimas, vaistų kompensavimo sistema, taip pat galimybės pateikti rinkai
specifinius produktus. Vaistų kainų reguliavimas ir vaistų kompensavimo reguliavimas labiau
veikia ne vaistų asortimentą, o vaistų kainas, todėl šiame skyriuje minėti reguliavimo
mechanizmai neanalizuojami. Vertinant minėtų reguliavimo mechanizmų svarbą vaistinių
preparatų asortimentui, galima išskirti tokius didžiausią poveikį asortimentui darančius
reguliavimo mechanizmus:
− vaistų registracija;
− vaistų lygiagretaus platinimo ir lygiagretaus importo reguliavimas;
− neregistruotų vaistų tiekimo pacientams reguliavimas.
Reikalavimai registruoti į rinką tiekiamus vaistus Lietuvos teisės aktais įvesti 1991
m.: Farmacinės veiklos įstatyme59 buvo nustatyta, kad visi vaistai turi būti įregistruoti
Valstybiniame vaistų registre. 1996 m. priimtame Vaistų įstatyme60 buvo nustatyti
pagrindiniai reikalavimai registravimo procedūrai, kuri buvo tobulinama, Lietuvai perimant
kitose šalyse taikomus reikalavimus. Lietuvai 2004 metais stojant į ES, Lietuvoje jau galiojo
58
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Europos Sąjungoje galiojantys reikalavimai vaistų registravimo procedūroms. 2006 m. liepos
18 d. įsigaliojo Farmacijos įstatymas61, kuriuo buvo apibendrinti ir patobulinti nacionalinėje
teisės sistemoje reikalavimai vaistų registravimo procedūrai. Detaliu reglamentavimu, kuriuo
Lietuvoje taikoma vaistų registravimo procedūra buvo suvienodinta su kitų šalių
reikalavimais, siekiama sudaryti skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas visiems vaistams
patekti į ES šalių rinkas. Poįstatyminiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vaistinių
preparatų registravimą Lietuvoje (SAM 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V−596
patvirtintose vaistinių preparatų rinkodaros teisių suteikimo taisyklėse ir procedūrų
aprašuose), detalizuotas įstatymo reikalavimų turinys ir apibrėžiamos techninės procedūrų
detalės.
Vaistinių preparatų registracijos pokyčiai, atsiradę po Europos farmacijos teisyno
perkėlimo į Lietuvos teisės aktus, skatino į Lietuvos rinką ateiti naujus gamintojus ir naujus
produktus. Pagrindinis teigiamas poveikis pasireiškia galimybe registruoti vaistinius
preparatus Lietuvoje pagal savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras, kurių
reikalavimai (dokumentacijai, registracijos trukmei ir kt.) yra aiškiai apibrėžti ir vienodi
visoje Europos Sąjungoje. Būtent tokie registracijos procedūrų pokyčiai turėjo didžiausią
įtaką Lietuvos vaistinių preparatų asortimento pokyčiams. Tai patvirtina tokie duomenys:
− smarkiai padidėjęs Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų (nuo 2004 m. iki 2010
m. padidėjo 30 procentų) ir vaistinių preparatų pateikčių (nuo 2004 m. iki 2010 m. padidėjo
dvigubai) skaičius (detalūs duomenys pateikti skyriuje „7.1.1.1. Vaistinių preparatų
asortimento Lietuvoje įvertinimas“);
− smarkiai padidėjęs pagal savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras
registruojamų vaistinių preparatų skaičius (detalūs duomenys pateikti skyriuje „7.2.1.
Rinkodaros teisės suteikimo (registravimo) bei jos atnaujinimo procedūrų reikalavimų ir jų
įtakos vaistų prieinamumui įvertinimas“).
Taigi, atlikus Europos farmacijos teisyno perkėlimo į Lietuvos teisės aktus analizę (žr.
skyrių „5. Lietuvos vaistinių preparatų rinkos teisinė reguliacija“) bei sugretinus teisės aktų
analizės duomenis su Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenimis,
duomenimis apie registracijos procedūrų dinamiką, darytina išvada, kad vaistinių preparatų
registracijos reguliacijos pokyčiai, susiję su Europos farmacijos teisyno perkėlimu į Lietuvos
teisės aktus, turėjo teigiamą poveikį vaistinių preparatų asortimento didėjimui Lietuvoje.
Farmacijos įstatyme62, kurį Seimas priėmė 2006 m., numatyta nauja vaistinių
preparatų pateikimo į rinką forma – lygiagretus importas. Vaistų lygiagretus importas sudaro
galimybę importuoti iš kitų ES valstybių produktus, nevykdant visavertės produkto
registravimo procedūros, o registruoti jį remiantis referenciniu vaistiniu preparatu (Lietuvos
Respublikos vaistinių preparatų registre įregistruotu vaistiniu preparatu). Nesant tinkamo
reglamentavimo, ši veikla Lietuvoje nebuvo vykdoma, nes be įstatymo nuostatų negalėjo
atsirasti Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašo. Naujai veiklos formai buvo
skirtos ir 2007 m. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V−228 patvirtintos Vaistinių
preparatų lygiagretaus importo taisyklės63. Vaistinių preparatų lygiagretaus importo įtraukimą
į Lietuvos vaistų rinką reguliuojančių teisės aktų sistemą reikia vertinti kaip šalies
vartotojams sudarytą galimybę naudotis didesnio pasirinkimo galimybėmis. Kadangi
LR farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d. Nr.X−709
LR farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d. Nr.X−709
LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V−228 „Dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių
patvirtinimo“
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lygiagretus importas iš esmės yra prekių, kartą jau išleistų į ES rinką, perpardavimas be šių
prekių gamintojo sutikimo, šio mechanizmo atsiradimas gali didinti Lietuvoje siūlomų vaistų
pasiūlą, kartu mažinant atskirose ES valstybėse atsirandančius vaistų kainų skirtumus.
Tačiau, išnagrinėjus faktinius duomenis (detalūs duomenys pateikti skyriuje „7.1.3. Vaistinių
preparatų lygiagretaus importo ir lygiagretaus platinimo apimtys ir dinamika Lietuvoje bei jų
palyginimas su užsienio šalimis”) apie lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų
asortimento dinamiką ir lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų dalį Lietuvos vaistų
rinkoje, matyti, kad lygiagretus importas beveik neturi įtakos Lietuvos vaistų asortimentui
(2010 m. Lietuvoje buvo tik 19 lygiagrečiai importuojamų vaistų, o jų užimama rinkos
didmeninėmis kainomis dalis sudarė tik 0,15 proc.). Taigi šia teisės aktais suteikta galimybe
rinkos dalyviai naudojasi labai vangiai, todėl lygiagretus vaistinių preparatų importas beveik
neveikia bendro vaistų asortimento didėjimo.
Specifinius poreikius turinčių pacientų atžvilgiu svarbi Lietuvos teisinio reguliavimo
ypatybė yra teisės aktais nustatyta galimybė gauti specifinių, mūsų šalyje neregistruotų
vaistų. 1991 m. vasario 28 d. įsigaliojęs Farmacinės veiklos įstatymas64 nustatė, kad
valstybinė vaistų registracija nereikalinga ypatingais atvejais − SAM gali leisti įvežti ir
išduoti pacientams užsienio šalyse registruotus vaistus (įstatymo 8 str. 1 p.). 1995 m. kovo 21
d. SAM įsakymu Nr. 15665 buvo nustatytas sąrašas Lietuvoje neregistruotų vaistų, kuriuos
buvo leista įvežti į Lietuvą ir realizuoti iki 1996 m. pradžios (šį terminą vėliau vis pratęsiant).
1997 m. rugpjūčio 19 d. SAM įsakymu66 buvo patvirtinta vaistų, gyvybiškai būtinų
pavieniams ligoniams gydyti, išrašymo ir pardavimo tvarka ir vaistų, kuriuos leidžiama tokiu
būdu parduoti, sąrašas (260 pavadinimų). Ši tvarka buvo atšaukta 2005 m. gegužės 9 d.
(SAM įsakymu Nr. V−374)67, įvedus vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisykles. Pagal
šias taisykles gydytojas gali skirti pacientui neregistruotą vaistinį preparatą, jei, gydytojo
manymu, ligos neįmanoma diagnozuoti, išgydyti ar išvengti Lietuvoje registruotais vaistais.
Farmacijos įstatyme68 nustatyti papildomi atvejai, kada Lietuvos rinkai gali būti
tiekiami Lietuvoje neregistruoti vaistiniai preparatai: jei tai yra būtinieji vaistiniai preparatai,
kuriems bent vienoje Europos ekonominės erdvės šalyje suteikta rinkodaros teisė, taip pat ši
išimtis taikyta vardiniams vaistiniams preparatams, jei juos skirdamas pavieniam pacientui
gydytojas prisiima tiesioginę ir asmeninę atsakomybę (8 str. 3 punktas), taip pat būtiniems
vartoti vaistams, kai įtariama ar nustatoma sveikatai pavojingų patogeninių ar cheminių
veiksnių, toksinų arba jonizuojančioji radiacija, taip pat įvykus gaivalinei nelaimei (8 str. 5
punktas).
Taigi į Lietuvos teisės aktus perkeltos Europos farmacijos teisyno nuostatos numato ir
neregistruotų Lietuvoje vaistinių preparatų vartojimą. Tačiau pats neregistruotų vaistų
vartojimo principas yra gyvybinio poreikio pacientui sąlygotos išimties tiekti rinkai
neregistruotus vaistus išdava, todėl iš esmės negali smarkiai paveikti asortimento. Įvertinus
faktinius duomenis apie Lietuvoje teisės aktais leistus vartoti neregistruotus vaistinius
preparatus nustatyta, kad vaistinių preparatų asortimentą jie veikia minimaliai – sudaro 5
proc. rinkoje parduodamo asortimento (parduodamų vaistinių preparatų pateikčių lygyje),
LR farmacinės veiklos įstatymas, 1991 m. sausio 31 d. Nr. I−1025
LR sveikatos apsaugos ministro 1995 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 156 „Dėl laikinai leidžiamų realizuoti neregistruotų vaistų“
66
LR sveikatos apsaugos ministro 1997 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 444 „Dėl vaistų, neįrašytų į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų
ir vaistinių medžiagų registrą, pardavimo“
67
LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr.V−374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių
patvirtinimo“
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sudarytų 0,1 proc. vaistų asortimento kartu su Lietuvoje registruotais vaistais (vaistinių
preparatų pateikčių lygmenyje), užima 0,2 proc. rinkos (vertinant pardavimus pakuotėmis).
Detalūs duomenys pateikti skyriuje „7.1.4. Teisės aktais Lietuvoje leistų vartoti neregistruotų
vaistinių preparatų tiekimo apimčių dinamika bei asortimento struktūra”).
Apibendrinant vaistinių preparatų asortimento pokyčius, susijusius su Europos
farmacijos teisyno nuostatų taikymu Lietuvoje, galima teigti, kad:
− Europos farmacijos teisyno nuostatų taikymas nustato geresnes sąlygas vaistinių
preparatų asortimentui didėti;
− trys pagrindiniai reguliavimo mechanizmai, turintys teigiamai veikti vaistinių
preparatų asortimento didėjimą, yra: registracija, lygiagretus importas ir galimybė
vartotojams tiekti neregistruotus vaistus;
− realią įtaką vaistinių preparatų asortimentui didėti turi vaistų registracijos
procedūros, perkeltos iš Europos farmacijos teisyno;
− lygiagretų vaistinių preparatų importą reguliuojantys teisės aktai galėtų paskatinti
vaistų asortimento didėjimą Lietuvoje, tačiau lygiagretus vaistinių preparatų importas
Lietuvoje iki šiol yra labai mažas ir įtakos vaistų asortimentui beveik neturi;
− neregistruotų vaistų tiekimą reguliuojantys teisės aktai taip pat suteikia galimybę
didėti vaistų asortimentui, tačiau teisiniu požiūriu yra tam tikrų reguliacijos išimčių
pritaikymas, kuris iš esmės neturėtų didinti standartinio vaistų asortimento, o tik praplėsti jį
neregistruotais vaistais esant gyvybiniam poreikiui. Faktiškai šis mechanizmas vaistų
asortimento didėjimo beveik nepaveikė.

7.1.3. Vaistinių preparatų lygiagretaus importo ir lygiagretaus platinimo apimtys ir
dinamika Lietuvoje bei jų palyginimas su užsienio šalimis
VVKT69 pateikia tokius vaistų lygiagretaus importo ir lygiagretaus platinimo
apibrėžimus:
Vaistinio preparato lygiagretus importas – kitoje Europos ekonominės erdvės (EEE)
valstybėje registruoto vaistinio preparato, kuris yra tapatus Lietuvos Respublikoje jau
registruotam vaistiniam preparatui ar pakankamai į jį panašus, įvežimas į Lietuvos
Respubliką nesinaudojant vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo platinimo tinklu.
Vaistinio preparato lygiagretus platinimas − vaistinio preparato, įrašyto į Bendrijos
vaistinių preparatų registrą, įvežimas iš vienos EEE valstybės į kitą, kai platintojas yra
nepriklausoma nuo rinkodaros teisės turėtojo įmonė.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− VVKT pateikti lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistų sąrašai;
− VVKT pateikti duomenys apie lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistų
pardavimus pakuotėmis;
− nacionaliniai teisės aktai;
− duomenų bazės PharmaZOOM duomenys;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys;
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− organizacijos The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
viešai pateikiami duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu ir struktūruoto interviu
metodais;
− kiekybinė duomenų analizė.
7.1.3. Vaistinių preparatų lygiagretaus importo ir lygiagretaus platinimo apimtys ir
dinamika Lietuvoje bei jų palyginimas su užsienio šalimis
VVKT70 pateikia tokius vaistų lygiagretaus importo ir lygiagretaus platinimo
apibrėžimus:
Vaistinio preparato lygiagretus importas – kitoje Europos ekonominės erdvės (EEE)
valstybėje registruoto vaistinio preparato, kuris yra tapatus Lietuvos Respublikoje jau
registruotam vaistiniam preparatui ar pakankamai į jį panašus, įvežimas į Lietuvos
Respubliką nesinaudojant vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo platinimo tinklu.
Vaistinio preparato lygiagretus platinimas − vaistinio preparato, įrašyto į Bendrijos
vaistinių preparatų registrą, įvežimas iš vienos EEE valstybės į kitą, kai platintojas yra
nepriklausoma nuo rinkodaros teisės turėtojo įmonė.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− VVKT pateikti lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistų sąrašai;
− VVKT pateikti duomenys apie lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistų
pardavimus pakuotėmis;
− nacionaliniai teisės aktai;
− duomenų bazės PharmaZOOM duomenys;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys;
− organizacijos The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
viešai pateikiami duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu ir struktūruoto interviu
metodais;
− kiekybinė duomenų analizė.
7.1.3.1. Lygiagretus vaistų platinimas ir lygiagretus vaistų importas Lietuvoje
Lietuvoje galimybė pradėti lygiagretų vaistų importą atsirado tik 2007 m., kai LR
sveikatos apsaugos ministerija patvirtino Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisykles
(LR SAM 2007−03−30 įsk. Nr. V−228)71. Tačiau pirmų lygiagrečiai importuojamų vaistų
70
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Lietuvoje atsirado tik 2009 m. (VVKT duomenimis, 2008 m. į lygiagrečiai importuojamų
vaistų sąrašą buvo įtraukti pirmi 4 vaistai ir 2009 m. pradėti tiekti Lietuvos rinkai). 2009 m.
Lietuvos rinkoje buvo 19 į lygiagrečiai importuojamų vaistų sąrašą įtrauktų vaistinių
preparatų pateikčių, o 2010 m. – 3272. 2011 metais Lietuvoje į lygiagrečiai importuojamų
vaistų sąrašą iš viso buvo įtrauktos 78 vaistinių preparatų pateiktys. Lygiagrečiai platinamų
vaistų Lietuvos rinkoje atsirado tik 2010 m., nors 2009 m. buvo notifikuoti 6 lygiagrečiai
platinami vaistiniai preparatai. 2010 m. Lietuvoje iš viso buvo 13 lygiagrečiai platinamų
vaistų73. 2011 metais buvo notifikuoti dar 5 lygiagrečiai platinami vaistiniai preparatai.
Lygiagrečiai importuojamų ir platinamų vaistų sąrašai pateikti 10−11 lentelėse.
18 paveiksle pateikiama lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimų dinamika
Lietuvoje. 2010 metais lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimai didmeninėmis kainomis
sudarė vos 0,15 proc. visos Lietuvos vaistų rinkos, o vertinant parduotų pakuočių skaičių –
0,12 proc.74 2011 metais lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimai išliko panašūs lygiagrečiai importuojamų vaistų užimama rinkos dalis sudarė 0,14 proc. tiek vertinant
pardavimus didmeninėmis kainomis, tiek vertinant parduotų pakuočių skaičių.
18 pav. Lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimų dinamika Lietuvoje 2009−2010 m.

Šaltinis: PharmaZOOM LT

Šaltinis: VVKT

Pateikti duomenys rodo, kad lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimai padidėjo
beveik 6 kartus vertinant pardavimus pinigais ir beveik dvigubai vertinant pakuotėmis, tačiau,
kaip minėta 2010 metais lygiagrečiai importuojami vaistai sudarė labai mažą Lietuvos vaistų
rinkos dalį. 2011 metais lygiagrečiai importuojami vaistai užėmė panašią vaistų rinkos dalį
kaip ir 2010 m., jų pardavimai ir toliau išliko maži lyginant su visa vaistų rinka, todėl jų įtaka
vaistų asortimentui yra minimali.
Siekiant įvertinti, kaip lygiagrečiai importuojami vaistai paveikė prieinamumą
vartotojams prie tų vaistų ar veikliųjų medžiagų, kurioms tiesioginę konkurenciją sudaro
lygiagrečiai importuojami vaistai, buvo nagrinėta lygiagrečiai importuojamų preparatų
Betaloc ZOK ir Nimesil konkurencija su tą pačią veikliąją medžiagą turinčiais vaistiniais
preparatais. Šie preparatai analizei pasirinkti todėl, kad sudaro didžiąją dalį tarp visų
72

VVKT pateikti duomenys
VVKT pateikti duomenys
74
PharmaZOOM duomenys
73
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lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimų vertinant tiek pinigais, tiek pakuotėmis. 19–20
paveiksluose pateikiama šių vaistų užimama rinkos dalis tarp visų tą pačią veikliąją medžiagą
turinčių vaistinių preparatų ir atskirai tarp tuo pačiu prekiniu pavadinimu parduodamų
vaistinių preparatų.
19 pav. Lygiagrečiai importuojamo Betalok ZOK vaistinio preparato užimama rinkos dalis
tarp visų tą pačią veikliąją medžiagą turinčių vaistinių preparatų ir tuo pačiu prekiniu
pavadinimu parduodamų vaistinių preparatų (mažmeninėmis kainomis) 2010 m.

Šaltinis: PharmaZOOM duomenų bazė

20 pav. Lygiagrečiai importuojamo Nimesil vaistinio preparato užimama rinkos dalis tarp
visų tą pačią veikliąją medžiagą turinčių vaistinių preparatų ir tuo pačiu prekiniu pavadinimu
parduodamų vaistinių preparatų (mažmeninėmis kainomis) 2010 m.

Šaltinis: Pharma ZOOM LT
Kaip jau minėta, pasirinkta vertinti Betaloc ZOK ir Nimesil vaistinių preparatų
užimamą rinkos dalį, nes šių preparatų pardavimai tiek pinigais, tiek pagal parduotų pakuočių
skaičių yra didžiausi iš visų lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų. Tačiau, kaip
matoma iš paveikslų, tarp įprastai platinamų preparatų lygiagrečiai importuojami preparatai
sudaro labai nedidelę dalį ir neturi reikšmingos įtakos asortimentui bei kainoms.
Lietuvoje šiuo metu tik šešios įmonės vykdo vaistinių preparatų lygiagretų importą ir
lygiagretų platinimą. Šios įmonės − UAB „Lex Ano“, UAB EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB „Nemuno vaistinė“, Tojaris projektai, UAB, Limedika, UAB ir UAB
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„Vitafarma“. Pateikiame šių įmonių lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų
vaistinių preparatų sąrašus.
10 lentelė. 2009−2011 m. lygiagrečiai platinami vaistai Lietuvoje

Stiprumas

Farmacinė
forma

Lygiagretaus
platinimo
leidimo
išdavimo metai

Pakuotė

Rinkodaros
teisės
turėtojas

FOSAVANC
E

70
mg+5600T
V

tabletės

2009

N4

Lex ano,
UAB, Lietuva

2

Mimpara

30 mg

2009

N28

Lex ano,
UAB, Lietuva

3

Integrilin

0,75 mg/ml

2009

100 ml N1

Lex ano,
UAB, Lietuva

4

Mimpara

60 mg

2009

N28

Lex ano,
UAB, Lietuva

5

Taxotere

20 mg

2009

N1

Lex ano,
UAB, Lietuva

6

Taxotere

80 mg

2009

N1

Lex ano,
UAB, Lietuva

7

Cialis

20 mg

2010

N2

Lex ano,
UAB, Lietuva

8

Cialis

20 mg

2010

N4

Lex ano,
UAB, Lietuva

9

Combivir

150
mg+300 mg

2010

N60

Lex ano,
UAB, Lietuva

10

Stocrin

600 mg

2010

N30

Lex ano,
UAB, Lietuva

11

Trizivir

300
mg+150
mg+300 mg

2010

N60

Lex ano,
UAB, Lietuva

12

Caelyx

2 mg/ml

2010

10 ml N1

Lex ano,
UAB, Lietuva

13

Glivec

100 mg

2010

N120

Vitafarma,
UAB, Lietuva

14

Truvada

200
mg+245 mg

2011

N30

Lex ano,
UAB, Lietuva

15

SYNAGIS

100 mg

2011

milteliai ir ampulë
tirpiklio N1

Lex ano,
UAB, Lietuva

16

Metalyse

10000V

2011

buteliukas+užpildyta
s švirkšas +

Lex ano,
UAB, Lietuva

Eil.
Nr.

Pavadinimas

1

plėvele
dengtos
tabletės
infuzinis
tirpalas
plėvele
dengtos
tabletės
koncentrata
s ir tirpiklis
infuziniam
tirpalui
koncentrata
s ir tirpiklis
infuziniam
tirpalui
plėvele
dengtos
tabletės
plėvele
dengtos
tabletės
plėvele
dengtos
tabletės
plėvele
dengtos
tabletės
plėvele
dengtos
tabletės
koncentrata
s
infuziniam
tirpalui
kietosios
kapsulės
plėvele
dengtos
tabletės
milteliai ir
tirpiklis
injekciniam
tirpalui
milteliai ir
tirpiklis
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injekciniam
tirpalui
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buteliuko
adapteris+adata N1

17

Sutent

50 mg

kietosios
kapsulės

2011

N30

18

Sutent

50 mg

kietosios
kapsulės

2011

N28

EAST
EUROPE
PHARMACY
GROUP,
UAB, Lietuva
EAST
EUROPE
PHARMACY
GROUP,
UAB, Lietuva

Šaltinis: VVKT
11 lentelė. Lygiagrečiai importuojami vaistai Lietuvoje 2008−2011 m.

Eil.Nr. Vaistas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Betaloc ZOK 50 mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
Movalis 15 mg tabletės
Motilium 10 mg plėvele dengtos tabletės
Cipralex 10mg plėvele dengtos tabletės
Nebilet 5mg tabletės
CAVINTON FORTE 10mg tabletės
Lorista 50mg plėvele dengtos tabletės
Fraxiparine 2850 anti-Xa TV/0,3ml
injekcinis tirpalas
Tanakan 40mg plėvele dengtos tabletės
Diane 35µg+2000µg dengtos tabletės
Nimesil 100mg granulės geriamajai
suspensijai
Lercapin 10mg plėvele dengtos tabletės
TERTENSIF SR 1,5mg pailginto
atpalaidavimo plėvele dengtos tabletės
duphaston 10mg plėvele dengtos tabletės
Betaloc ZOK 100mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
Betaloc ZOK 50mg pailginto atpalaidavimo
tabletės
Cyclo 3 Fort 150mg+150mg+100mg
kietosios kapsulės
Vermox 100mg tabletės
Zofistar 30mg plėvele dengtos tabletės
ACCUPRO 20mg plėvele dengtos tabletės
Topamax 100mg plėvele dengtos tabletės
Fokusin 0,4mg modifikuoto atpalaidavimo

Lygiagretaus importo leidimo
turėtojas

Leidimo
išdavimo
metai

Lex ano, UAB, Lietuva

2008

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2008
2008
2008
2009
2009
2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2009
2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva

2009

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY

2009
2009
2010
2010
2010
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kietosios kapsulės
23

Agen 10mg tabletės

24

Agen 5mg tabletės

25
26
27
28
29
30
31
32

RISENDROS 35mg plėvele dengtos
tabletės
Trifas 10mg tabletės
Betaserc 16mg tabletės
MAGVIT B6 470mg+5mg skrandyje
neirios dengtos tabletės
Detralex 500mg plėvele dengtos tabletės
COSOPT 20mg+5mg/ml akių lašai
(tirpalas)
ACCUZIDE 20mg+12,5mg plėvele dengtos
tabletės
NuvaRing 120µg+15µg/24 val. vartojimo į
makštį sistema

33

Ampril 10mg tabletės

34

Ampril 5mg tabletės

35
36
37
38
39

CARDURA XL 4mg modifikuoto
atpalaidavimo tabletės
Seretide Diskus 50µg+250µg/dozėje
dozuoti įkvepiamieji milteliai
Seretide Diskus 50µg+500µg/dozėje
dozuoti įkvepiamieji milteliai
OMSAL 0,4mg pailginto atpalaidavimo
kapsulės
Rawel SR 1,5mg pailginto atpalaidavimo
tabletės

40

Yasnal 10mg plėvele dengtos tabletės

41

DIROTON 10mg tabletės

42

Oscillococcinum 0,01ml/g piliulės,
vienadozė talpyklė

43

MAGNE B6 470mg+5mg dengtos tabletės

44

Cilest 250µg+35µg tabletės

45

Tiapridal 100mg tabletės

46
47
48
49

NOVYNETTE 150µg+20µg plėvele
dengtos tabletės
Movalis 15mg tabletės
Mirena 20µg/24 val. vartojimo į gimdos
ertmę sistema
Logest 75µg+20µg dengtos tabletės

GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Nemuno vaistinë, UAB,
Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
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2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Lex ano, UAB, Lietuva

2010

Lex ano, UAB, Lietuva

2010

Lex ano, UAB, Lietuva

2010

EAST EUROPE PHARMACY
2011
GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
2011
GROUP, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
EAST EUROPE PHARMACY
GROUP, UAB, Lietuva
Tojaris projektai, UAB,
Lietuva
Tojaris projektai, UAB,
Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Tojaris projektai, UAB,
Lietuva

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Diane 2000µg+35µg dengtos tabletės
Dysport 500V milteliai injekciniam tirpalui
Fastum 25mg/g gelis
Dermovate 500µg/g tepalas
Actilyse 50mg milteliai ir tirpiklis
injekciniam tirpalui
Actilyse 50mg milteliai ir tirpiklis
injekciniam tirpalui
Daktarin 20mg/g valgomasis gelis
Lamisil 10mg/g kremas
Sermion 30mg plėvele dengtos tabletės
Zovirax 50mg/g kremas
Gripex 325mg+30mg+10mg dengtos
tabletės
Fucidin 20mg/g kremas
Voltaren 75mg/3ml injekcinis/infuzinis
tirpalas
Cilest 250µg+35µg tabletės
Femodene 75µg+30µg dengtos tabletės
Magnesium-Diasporal 300 1830mg/5g
granulės geriamajam tirpalui
Fucidin 20mg/g tepalas
Zantac 150mg plėvele dengtos tabletės
Betaserc 8mg tabletės
Nizoral 200mg tabletės
Symbicort Turbuhaler 160µg+4,5µg/dozėje
įkvepiamieji milteliai
Kreon 10000 V 150mg kietosios kapsulės
Betadine 100mg/g tepalas
MACMIROR COMPLEX
500mg+200000TV žvakutės
Microlax 625mg+90mg+9mg/ml tiesiosios
žarnos tirpalas
Smecta 3g milteliai geriamajai suspensijai
Betadine 200mg ovulės
MAGNE B6 470mg+5mg dengtos tabletės
Mercilon 150µg+20µg tabletės

94

Limedika, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2011
2011
2011
2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2011
2011
2011
2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Limedika, UAB, Lietuva
Limedika, UAB, Lietuva

2011
2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2011
2011
2011
2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2011
2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva

2011

Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva
Lex ano, UAB, Lietuva

2011
2011
2011
2011

Šaltinis: VVKT
Pateikti duomenys parodo, kad lygiagretaus vaistų importo ir platinimo mastas
Lietuvoje yra labai mažas. Rinkos dalyvių apklausa parodė, kad dalis rinkos dalyvių
(daugiausia didmeninį vaistų platinimą vykdančios įmonės) teigiamai vertina galimybę
lygiagrečiai importuoti vaistus, o užsienio vaistų gamintojų atstovai – neigiamai, matydami
tai kaip konkurenciją savo įprastu būdu Lietuvoje registruotiems ir platinamiems vaistams.
Apibendrinant duomenis apie lygiagrečiai importuojamus ir lygiagrečiai platinamus
vaistinius preparatus, galima teigti, kad visos teisinės prielaidos lygiagrečiam importui ir
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platinimui yra nuo 2007 metų, tačiau pirmi lygiagrečiai importuojami vaistiniai preparatai
Lietuvos rinkoje atsirado tik 2009 m. Nors šių preparatų asortimento, pardavimų ir vartojimo
dinamika yra teigiama ir šių lygiagrečiai importuojamų vaistų daugėja bei didėja jų
suvartojimas ir pardavimai, tačiau, 2011 m. duomenimis, šie preparatai sudarė mažą
asortimento dalį bei užėmė labai mažą vaistų rinkos dalį. Lygiagrečiai platinami vaistai
apskritai yra naujovė ir tokių preparatų 2010 m. iš viso buvo tik 12. Todėl galima teigti, kad
lygiagrečiai importuojami ir lygiagrečiai platinami vaistiniai preparatai Lietuvoje beveik
neveikia vaistų asortimento ar prieinamumo.

7.1.3.2. Lygiagretaus vaistų importo palyginimas su užsienio šalimis
Europos farmacijos gamintojų ir asociacijų federacijos (EFPIA) duomenimis75, kai
kuriose Europos šalyse lygiagrečiai importuojami vaistiniai preparatai užima nemažą rinkos
dalį. Tai rodo, kad tose šalyse lygiagrečiai importuojami vaistiniai preparatai tiek
asortimentui, tiek vaistų prieinamumui daro pastebimą poveikį. EFPIA duomenys pateikiami
21 paveiksle.
21 pav. Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų užimama rinkos dalis užsienio šalyse
2009 m.76

Paveiksle pateikti duomenys rodo, kad kai kuriose šalyse, tokiose kaip Danija,
Didžioji Britanija, lygiagrečiai importuojami vaistai užima 14−20 proc. visos vaistinių
preparatų rinkos. Todėl akivaizdu, kad šiose šalyse šie vaistai sudaro didelę asortimento dalį
ir didina prieinamumą ir vaistų pasirinkimą vartotojams. Net kaimyninėje Latvijoje
lygiagrečiai importuojami vaistai užima 4 proc. rinkos77, kai Lietuvoje, 2010 m. duomenimis,
šie vaistiniai preparatai užėmė tik 0,15 proc. rinkos ir nedarė esminio poveikio vaistinių
preparatų asortimentui ir prieinamumui. Todėl galima teigti, kad nors visos teisinės prielaidos
lygiagrečiai importuoti vaistinius preparatus yra ir sudaro sąlygas tokiu būdu tiekti Lietuvos
rinkai platesnį vaistinių preparatų asortimentą, praktiškai šis mechanizmas neveikia.

75

The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, pateikti
2009 m. duomenys
76
77
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Tyrimo metu, siekiant detaliau įvertinti lygiagretaus vaistų importo įtaką vaistų
asortimentui, buvo apklaustos užsienio šalių vaistų agentūros. Buvo apklaustos kaimyninių
šalių (Latvija, Estija, Lenkija), ES senbuvių šalių (Danija, Švedija, Ispanija, Vokietija), ES
naujųjų šalių (Čekija, Slovėnija, Vengrija – pastarosios vaistų agentūra duomenų nepateikė)
vaistų agentūros. Užsienio šalių duomenys apie lygiagretų vaistų importą bus pateikti toliau.

Lietuvos lygiagretaus vaistų importo palyginimas su kaimyninėmis šalimis
Lietuvos lygiagretaus vaistų importo palyginimas su kaimyninėmis šalimis pateiktas
12 lentelėje.
12 lentelė. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos lygiagretaus vaistų importo duomenų
palyginimas

Lygiagrečiai importuojamų vaistų pateikčių
skaičius 2010 m.
Lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimai
absoliučiais skaičiais 2010 m.
Lygiagrečiai importuojamų vaistų užimama
rinkos dalis 2010 m.
Lygiagretaus importo leidimus turinčių įmonių
skaičius
Kada faktiškai pradėtas lygiagretus vaistų
importas

Lietuva

Latvija78

Estija

Lenkij
a

32

118

0

866

882.856
LT
0,15
proc

2.277.689
EUR

0

ND

0,82 proc.

0

ND

3

5

0

19

2008

2004

2005

2004

Analizuojant užsienio šalių vaistų kontrolės agentūrų pateiktus atsakymus į tyrimo
metu suformuluotus užklausimus matoma, kad kaimyninėje Latvijoje lygiagretus vaistų
importas yra gerokai labiau išplėtotas negu Lietuvoje. Latvijos vaistų agentūros duomenimis,
lygiagrečiai importuojami vaistai užima apie 1 proc. rinkos (The European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations 2009 metų duomenimis, lygiagrečiai
importuojami vaistai Latvijoje užėmė net 4 proc. rinkos). Absoliučiais skaičiais lygiagrečiai
importuojamų vaistų pardavimai Latvijoje buvo beveik 10 kartų didesni nei Lietuvoje,
lygiagrečiai importuojamų vaistų asortimentas – 5 kartus didesnis, nors Latvijos vaistų rinka
yra apie 1,5 karto mažesnė nei Lietuvos. Lenkijos vaistų agentūra apie lygiagretaus vaistų
importo mastą duomenų nepateikė, tačiau pagal lygiagrečiai importuojamų vaistų pateikčių
lygmenyje skaičių matyti, kad Lenkijoje šių vaistų asortimentas yra 45 kartus didesnis nei
Lietuvoje, todėl tikėtina, kad lygiagretus vaistų importas Lenkijoje yra labiau išplėtotas nei
Lietuvoje. Vienintelė Estijos vaistų agentūra nurodė, kad Estijoje nuo 2005 metų galioja
teisės aktai, sudarantys visas sąlygas lygiagrečiam vaistų importui, tačiau rinkos dalyviai
visiškai nesidomi lygiagrečiu vaistų importu ir jo nevykdo, todėl Estijoje nėra nei lygiagrečiai
importuojamų vaistų asortimento, nei jų pardavimų. Lietuvoje situacija iš esmės yra
artimiausia Estijai – visos teisinės galimybės lygiagrečiam vaistų importui yra sudarytos gana
seniai, tačiau lygiagretaus vaistų importo mastas yra labai mažas.

78

Latvijos vaistų agentūros pateikti 2010 m. duomenys
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Lietuvos lygiagretaus vaistų importo palyginimas su ES senbuvėmis
Lietuvos lygiagretaus vaistų importo palyginimas su šalimis ES senbuvėmis pateiktas
13 lentelėje.
13 lentelė. Lietuvos, Danijos, Ispanijos, Švedijos ir Vokietijos lygiagretaus vaistų importo
duomenų palyginimas
Lietuva Danija Ispanij Švedij Vokietij
a
a
a
Lygiagrečiai importuojamų vaistų
32
3782
102
2126
1181
pateikčių skaičius 2010 m.
Lygiagrečiai importuojamų vaistų
400,2
882.856
pardavimai absoliučiais skaičiais 2010 m.
mln
ND
ND
ND
LT
EUR
Lygiagrečiai importuojamų vaistų užimama
0,15
22
ND
ND
ND
rinkos dalis 2010 m.
proc
proc.
Lygiagretaus importo leidimus turinčių
3
16
5
19
21
įmonių skaičius
Kada faktiškai pradėtas lygiagretus vaistų
2008
1990
2000
1997
1983
importas
Lyginant Lietuvos lygiagretaus vaistų importo situaciją su ES senbuvėmis akivaizdu,
kad šiose šalyse lygiagretus vaistų importas yra daug geriau išplėtotas ir smarkiai prisideda
prie vaistų prieinamumo vartotojams didinimo. Tai rodo tiek didelis lygiagrečiai
importuojamų vaistų asortimentas, tiek didelės jų užimamos rinkos dalys bei laikotarpis, kurį
vykdomas lygiagretus importas. Tokia santykinai nedidelė šalis kaip Danija turi vieną
geriausiai išplėtotų lygiagretaus vaistų importo sistemų – joje iš visų ES šalių lygiagrečiai
importuojami vaistai užima didžiausią rinkos dalį (The European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations 2009 metų duomenimis). Iš pateiktų Danijos
vaistų agentūros duomenų matyti, kad 2010 m. lygiagrečiai importuojami vaistai užėmė 22
proc. visos Danijos vaistų rinkos ir augo, palyginti su 2009 metais. Pagal lygiagrečiai
importuojamų vaistų asortimentą Danija taip pat pirmauja. Lygiagrečiai importuojamų vaistų
didelį asortimentą taip pat turi Švedija ir Vokietija. Vienintelė Ispanija turi nedidelį
lygiagrečiai importuojamų vaistų asortimentą, bet palyginti su kitomis šalimis, Ispanijoje
lygiagretus vaistų importas pradėtas vėliau. Taigi, apibendrinant palyginimą su ES
senbuvėmis, galima teigti, kad Lietuvoje lygiagrečiai importuojami vaistai neturi įtakos nei
vaistų asortimentui, nei jų vartojimui ar prieinamumui. Tuo tarpu net tokiose turtingose
šalyse kaip Danija, Švedija ar Vokietija lygiagretus vaistų importas užima svarbią vaistų
rinkos dalį, yra didelis lygiagrečiai importuojamų vaistų asortimentas, tai sudaro sąlygas
vaistų asortimento plėtrai, konkurencijai tarp gamintojų (tiek asortimento, tiek kainų prasme)
ir didina vaistų prieinamumą vartotojams.
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Lietuvos lygiagretaus vaistų importo palyginimas su ES naujosiomis šalimis
Lietuvos lygiagretaus vaistų importo palyginimas su šalimis ES naujosiomis šalimis
pateiktas 14 lentelėje.
14 lentelė. Lietuvos, Čekijos ir Slovėnijos lygiagretaus vaistų importo duomenų palyginimas
Lietuva
Čekija Slovėnija
Lygiagrečiai importuojamų vaistų vaistų pateikčių
32
29
0
skaičius 2010 m.
Lygiagrečiai importuojamų vaistų pardavimai
882.856
2.872.702
0
absoliučiais skaičiais 2010 m.
LT
EUR
Lygiagrečiai importuojamų vaistų užimama rinkos
0,15 proc
0,09 proc.
0
dalis 2010 m.
Lygiagretaus importo leidimus turinčių įmonių
Visi vaistų
3
23
skaičius
platintojai
Kada faktiškai pradėtas lygiagretus vaistų importas
2008
2007
ND
Iš Čekijos vaistų agentūros pateiktų duomenų matyti, kad Čekijoje situacija yra panaši
kaip Lietuvoje – lygiagrečiai importuojamų vaistų asortimentas yra nedidelis, jie užima labai
mažą vaistų rinkos dalį (nors absoliučiais skaičiais pardavimai Čekijoje kelis kartus didesni
nei Lietuvoje, bet ir rinka atitinkamai didesnė kelis kartus). Slovėnijoje visi vaistų platintojai
turi lygiagretaus importo leidimus, tačiau kitų duomenų apie lygiagretų vaistų importą šalis
nepateikė.
Palyginus Lietuvos ir nagrinėtų ES šalių lygiagretaus vaistų importo situaciją galima
teigti, kad Lietuvoje lygiagretus vaistų importas yra neišplėtotas ir nereikšmingas, vertinant
jo įtaką vaistų asortimentui ir vaistų vartojimui. Palyginti su ES senbuvėmis, Lietuvoje
lygiagretaus vaistų importo įtaka yra minimali, kai tokiose šalyse kaip Danija, Švedija,
Vokietija lygiagretus vaistų importas yra svarbus vaistų asortimento didinimo būdas,
didinantis vaistų prieinamumą vartotojams tiek asortimento, tiek kainos požiūriu. Tai rodo,
kad šių šalių vaistų politika yra palanki lygiagrečiam vaistų importui ir net tokioms
turtingoms valstybėms yra svarbu, kad lygiagretus vaistų importas skatintų konkurenciją tarp
gamintojų ir didintų vaistų prieinamumą vartotojams. Iš kaimyninių šalių išsiskiria Latvija,
kurioje lygiagretus vaistų importas yra gerai išplėtotas. Kita vertus, Lietuvoje teisinės sąlygos
vykdyti lygiagretų vaistų importą atsirado tik 2007 metais, todėl ši veikla dar neišplėtota ir
skirtingai nuo kitų šalių (pvz., Estijos) lygiagretaus vaistų importo mastas Lietuvoje auga.
Apibendrinant Lietuvos lygiagretaus vaistų importo duomenis, galima teigti, kad:
− lygiagretus vaistų importas Lietuvoje yra menkai išplėtotas, lygiagrečiai
importuojamų vaistų asortimentas mažas, užimama rinkos dalis visiškai nereikšminga, todėl
lygiagrečiai importuojami vaistai įtakos vaistų prieinamumui neturi;
− Lietuvoje yra sudarytos visos sąlygos vykdyti lygiagretų vaistų importą, tačiau jo
mastas mažas, tikėtina, kad lygiagretų vaistų importą Lietuvoje riboja rinkos mechanizmai –
per maža rinka, gamintojų pasipriešinimas lygiagrečiam importui, mažmeninio vaistų
platinimo įmonių nesuinteresuotumas ir kiti veiksniai;
− lygiagretus vaistų importas Lietuvoje, palyginti su ES senbuvėmis ir Latvija, yra
daug mažesnis, ir skirtingai nuo ES senbuvių, negali turėti teigiamos įtakos vaistų
prieinamumui, tačiau, palyginti su kitomis kaimyninėmis šalimis ir naujosiomis ES šalimis,
situacija Lietuvoje yra panaši. Tai gali rodyti, kad dar buvo per trumpas laikotarpis išsiplėtoti
didesniam lygiagretaus importo mastui tiek Lietuvos, tiek naujųjų ES šalių rinkose.
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7.1.4. Teisės aktais Lietuvoje leistų vartoti neregistruotų vaistinių preparatų tiekimo
apimčių dinamika bei asortimento struktūra
Šiuo metu Lietuvoje teisės aktais79 yra numatytos tokios galimybės vartoti
neregistruotus vaistinius preparatus:
− būtinieji vaistiniai preparatai, kuriems bent vienoje Europos ekonominės erdvės šalyje
suteikta rinkodaros teisė;
− vardiniai vaistiniai preparatai, jei juos skirdamas pavieniam pacientui gydytojas prisiima
tiesioginę ir asmeninę atsakomybę.
Galimybė vartoti neregistruotus vaistinius preparatus turėtų teigiamai veikti vaistinių
preparatų asortimentą. Tačiau tokių vaistų vartojimas yra išimtinis, o ne sisteminis, todėl iš
esmės neregistruotų vaistinių preparatų vartojimas sudaro sąlygas esant būtinybei praplėsti
vaistinių preparatų asortimentą, bet smarkiai paveikti vaistinių preparatų asortimento negali.
VVKT, remdamasi teisiniu reglamentavimu, Lietuvoje leido vartoti vieną būtinąjį
neregistruotą vaistą Cycloserine. Galima teigti, kad teisės aktais sudarytos sąlygos, esant
būtinybei, tiekti rinkai neregistruotus būtinuosius vaistinius preparatus, tačiau tokių vaistų
poreikis Lietuvoje yra minimalus, todėl būtinieji neregistruoti vaistiniai preparatai
apčiuopiamos įtakos vaistų asortimentui nedaro.
Detaliau nagrinėta vardinių vaistinių preparatų tiekimo rinkai apimčių dinamika ir
įtaka vaistinių preparatų asortimentui. VVKT duomenis apie rinkai tiekiamus vaistinius
preparatus turi nuo 2008 metų, turimi duomenys apima tikslų vaistinio preparato pateikčių
lygmenyje aprašymą ir rinkai atitinkamais metais tiektų pakuočių kiekį. Duomenų apie
vardinių vaistinių preparatų pardavimus, vertinant juos pinigais (didmeninėmis ar
mažmeninėmis kainomis), VVKT neturi. PharmaZOOM duomenų bazėje vardiniai vaistiniai
preparatai neklasifikuojami, todėl jų užimamos rinkos dalies įvertinti neįmanoma, nors žinant
konkretų vardinio preparato pateikties pavadinimą duomenis apie tokį vaistą PharmaZOOM
duomenų bazėje galima rasti. Atliekant vardinių vaistinių preparatų tiekimo rinkai dinamikos
ir įtakos vaistinių preparatų asortimentui analizę, buvo naudoti tik VVKT pateikti duomenys
apie šių vaistų tiekimą rinkai pakuotėmis.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai teisės aktai;
− VVKT pateikti duomenys apie vardinių vaistinių preparatų pardavimus pakuotėmis.
Taikyti tyrimo metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− kiekybinės duomenų analizės metodai.
Atlikus vardinių vaistinių preparatų tiekimo rinkai dinamikos analizę nustatyta, kad
šių vaistų tiekimas Lietuvos rinkai nuo 2008 iki 2010 metų didėjo80. Nuo 2008 iki 2010 metų
didėjo tiek vardinių vaistinių preparatų asortimentas vertinant vaistinių preparatų pateikčių
lygmenyje skaičiumi, tiek suvartojimas pakuotėmis. Tikslūs vardinių vaistinių preparatų
pateikčių lygmenyje skaičiai bei suvartotų pakuočių skaičiai pateikti 22–23 paveiksluose.

79
80

LR farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d. Nr. X−709 (8 straipsnis)
VVKT duomenys
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22 pav. Vardinių vaistinių preparatų asortimento dinamika (pateikčių lygmenyje skaičius)
300
200
100

0
Pateikčių skaičius

1

2

3

179

240

270

23 pav. Vardinių vaistinių preparatų suvartojimo dinamika (pakuotėmis)

Nors vardinių vaistinių preparatų asortimentas ir jų suvartojimas didėja, jų įtaka
bendram Lietuvos vaistinių preparatų asortimentui ir bendram vaistinių preparatų
suvartojimui yra minimali. Palyginimui pateikiame 2010 metų Lietuvos vaistų registro,
PharmaZOOM duomenų bazės ir VVKT duomenis:
− 2010 m. Lietuvoje buvo registruotos 19729 vaistinių preparatų pateiktys (Vaistų
registro duomenys), realiai rinkoje buvo parduodama 4712 vaistinių preparatų pateikčių
lygmenyje (PharmaZOOM duomenys), o vardinių vaistinių preparatų buvo parduota tik 270
pateikčių lygmenyje;
− 2010 m., VVKT duomenimis, Lietuvos rinkoje buvo parduota 69,5 mln. vaistinių
preparatų pakuočių, o vardinių preparatų – 139 tūkst. pakuočių.
Kitas vardinių vaistinių preparatų asortimento ypatumas yra tas, kad kiekvienais
metais jų asortimentas kinta, t. y. vienais metais rinkai patiektų vardinių vaistinių preparatų
sąrašas yra visiškai skirtingas nei kitais. Tam tikra grupė vardinių preparatų tiekiama rinkai
nuolat (pvz., prieštuberkulioziniai, antiparazitiniai vaistai81), tačiau didžioji dalis asortimento
kiekvienais metais būna visiškai skirtinga. Tai lemia individualus vardinių vaistinių preparatų
vartojimas – jie rinkai patiekiami pagal individualų konkrečiam vartotojui gydytojo išrašytą
receptą, ir jų asortimentas susiformuoja tik pagal individualius vartotojų poreikius. Todėl
vertinant vardinių vaistinių preparatų asortimentą galima teigti, kad jo didėjimas yra susijęs
su padidėjusiu individualiu vartotojų poreikiu gauti Lietuvoje neregistruotų vaistų.
Apibendrinant vardinių vaistinių preparatų asortimento pokyčius, vartojimo dinamiką
ir įtaką vaistų prieinamumui, galima teigti, kad vardiniai vaistiniai preparatai teigiamai veikia
vaistų prieinamumą vartotojams asortimento požiūriu – sudaro galimybę gauti bendrame
(registruotų vaistų) asortimente nesantį vaistą. Tačiau pats šių vaistų tiekimo (kaip
81

VVKT duomenys
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neregistruotų, išimtinai pagal individualų gyvybišką poreikį tiekiamų) rinkai principas lemia
mažą jų vartojimą ir mažą įtaką bendram vaistų asortimentui Lietuvos vaistų rinkoje.

7.1.5. 2006−2010 m. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų
struktūros analizė
Siekiant įvertinti Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisės
aktus poveikį vaistinių preparatų prieinamumui, analizuojamos vaistinių preparatų kainos ir
kainų struktūra.
Kaina neabejotinai yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių vaistinių preparatų
prieinamumą vartotojui, todėl neatsitiktinai vaistų rinkoje įprasta taikyti vaistų kainas
reguliuojančius mechanizmus.
Prekybiniai antkainiai vaistiniams preparatams Lietuvoje pradėti taikyti nuo 1993
metų, kai Farmacinės veiklos įstatymo pakeitimas pirmą kartą įstatyminiu lygiu nustatė, kad
Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos nustato būtinojo asortimento vaistų kainas. Ši įstatymo
nuostata buvo įgyvendinama LR Vyriausybės sprendimais ir kitais poįstatyminiais teisės
aktais, kuriais buvo tvirtinami maksimalūs kompensuojamųjų vaistų prekybos antkainiai bei
kompensuojamųjų vaistų kainos83. Taigi kompensuojamųjų vaistų prekybiniai antkainiai
Lietuvoje visą laiką yra reguliuojami nuo 1993 metų, tik keičiantis sveikatos apsaugos
politikai kompensuojamųjų vaistų antkainiai buvo kelis kartus keičiami.
82

Kitas mechanizmas, taikomas kompensuojamųjų vaistų kainoms reguliuoti yra vaistų
įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą metu nustatoma kompensuojamojo vaisto kaina.
Ji nustatoma atitinkamu gamintojui ir valstybei atstovaujančios institucijos susitarimu. Nuo
2010 m. šis kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo mechanizmas papildytas nuolaidos
paciento priemokai taikymu84. Vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą teisinio
reguliavimo analizė pateikta skyriuje „7.3.1. Vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo
sistemą teisinio reglamentavimo bei jo įgyvendinimo įvertinimas ir rinkos dalyvių lūkesčiai.
Šiame skyriuje detaliai analizuojamas tik „kompensuojamųjų vaistų antkainių reguliavimo
mechanizmas ir kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra bei kainų dinamika.
Nekompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas buvo taikomas nuo 1993 iki 2002
metų85. Nekompensuojamiesiems vaistams buvo reguliuojami tik didmeninis ir mažmeninis
antkainiai, o gamintojų kainos, skirtingai negu kompensuojamųjų vaistų, niekaip nebuvo
reguliuojamos. 2002 metais86 buvo panaikintas nekompensuojamųjų vaistų antkainių
reguliavimas, ir jų kainos valstybės nebuvo reguliuojamos iki 2010 metų. 2010 m. sausio 20

1993 m. liepos 8 d. LR įstatymas Nr. I−205 „Dėl Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo“
1994 m. vasario 3 d. LRV nutarimas Nr. 77 „Dėl kainodaros reguliavimo“; 1994 m. gegužės 19 d. SAM įsakymas Nr. 209 „Dėl
laikinosios vaistų kainų nustatymo ir taikymo tvarkos“; 1995 m. birželio 30 d. SAM įsakymas Nr. 342 „Dėl vaistų kainų nustatymo ir
taikymo tvarkos“; 1995 birželio 30 d. SAM įsakymas Nr. 343 „Dėl prekybinio antkainio“; 2000 m. rugpjūčio 12 d. SAM įsakymas Nr. 459
„Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo“.
84
LR SAM 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V−724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir
kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
85
1994 m. gegužės 19 d. SAM įsakymas Nr. 209 „Dėl laikinosios vaistų kainų nustatymo ir taikymo tvarkos“; 1995 m. birželio 30 d. SAM
įsakymas Nr. 342 „Dėl vaistų kainų nustatymo ir taikymo tvarkos“; 1995 birželio 30 d. SAM įsakymas Nr. 343 „Dėl prekybinio antkainio“;
2000 m. rugpjūčio 12 d. SAM įsakymas Nr. 459 „Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir
taikymo“.
86
2002 m. gegužės 23 d. SAM įsakymas Nr. 229 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo
Nr. 459 „Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo" dalinio pakeitimo“.
82
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d. Seimui priėmus Farmacijos įstatymo pakeitimus87, 2010 m. balandžio 1 d. Lietuvoje vėl
įvestas nekompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas. Nekompensuojamųjų vaistų
antkainiai buvo nustatyti 2010 m. kovo 10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 25788. Pažymėtina,
kad 2008 metų
pabaigoje89
buvo panaikintas lengvatinis
PVM tarifas
nekompensuojamiesiems vaistams ir pradėtas taikyti įprastas PVM tarifas (kuris 2009 m.
padidėjo iki 21 proc.90). PVM padidėjimas vaistams lėmė vaistų kainos padidėjimą
galutiniam vartotojui.
Europos farmacijos teisyno nuostatos numato galimybes valstybėms narėms reguliuoti
vaistų kainas bei vaistais prekiaujančių juridinių asmenų pelningumą91. Tarybos direktyva
89/105/EEB palieka teisę vaistų kainas valstybėse narėse reguliuoti valstybių narių nuožiūra,
tik suvienodina vaistų kainų reguliavimo procedūras – nustato sprendimų priėmimo tvarką,
trukmę, sprendimų priėmimo skaidrumo reikalavimus, bet nereglamentuoja antkainių dydžių
ribų ar bazinių kompensuojamųjų vaistų kainų, tai palikdama valstybių narių kompetencijai.
2009 m. pabaigoje92 įsigaliojo naujas kompensuojamųjų vaistų kainų valstybinio
reguliavimo mechanizmas. Šio mechanizmo esmė – kainų „tunelio“ sudarymas, kuris sudarė
daug geresnes sąlygas į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną patekti generiniams
vaistams. Taip pat šis mechanizmas nustatė, kad į Kainyną gali patekti atitinkamos grupės
vaistai tik tuo atveju, jeigu jie yra atitinkamai pigesni nei šioje grupėje jau esantys vaistai (į
Kainyną patenkančio I atitinkamos vaistų grupės generinio vaisto kaina privalo būti 30 proc.
mažesnė nei originlaus vaisto kaina, II generinio vaisto kaina privalo būti 10 proc. mažesnė
nei I generinio vaisto kaina, III generinio vaisto kaina privalo būti 10 proc. mažesnė nei II
generinio vaisto kaina, IV ir visų vėlėsnių generinių vaistų kainos privalo būti ne didesnės nei
Kainyne esančio pigiausio vaisto), o į atitinkamą grupę patekus pigesniam vaistui, esančių
šioje grupėje vaistų kainos taip pat turi būti koreguojamos, atsižvelgiant į pigiausio grupės
vaisto kainas. Tai lemia, kad Kainyne esančių vaistų kainos tose grupėse, kuriose yra po kelis
generinius vaistus, mažėja. Taip pat įtvirtintas principas, kad, rengiant kitų metų Kainyną,
konkrečių kompensuojamųjų vaistų kainos negali būti didesnės nei buvusios praėjusių metų
Kainyne.
Į rinką tiekiamų vaistinių preparatų kainų dydžius lemia vaistų gamintojų, didmeninio
ir mažmeninio vaistų platinimo įmonių konkurencija. Kiekvienas iš išvardytų rinkos dalyvių
tam tikrame vaistų platinimo etape daro įtaką vaistų kainai. Konkurencija tarp vaistų rinkos
dalyvių yra veiksnys, kurio įtaka lemia vaistų kainą, – didėjant konkurencijai vaistų kainos
turi tendenciją mažėti, jeigu rinkoje atsiranda palankios kuriems nors rinkos dalyviams
sąlygos, mažinančios konkurenciją, tada vaistų kainos turi tendenciją didėti.
Vaistų kainų valstybinis reguliavimas bei rinkos veiksnių įtaka vaistų kainoms yra
sudėtingi, glaudžiai susiję procesai, kurių įtaką vaistų kainoms sudėtinga įvertinti atskiriant
atitinkamų veiksnių svarbą. Siekiant nustatyti galimą Europos farmacijos teisyno nuostatų
perkėlimo į Lietuvos teisės aktus bei kitų veiksnių įtaką, buvo praplėstos įvadinėje tyrimo
ataskaitoje apibrėžtos vaistinių preparatų analizės ribos, neapsiribota vien 2008−2010 m.
2010 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo dvyliktojo skirsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 59 1 straipsniu
įstatymas Nr. XI−664.
88
2010 m. kovo 10 d. LRV nutarimas Nr. 257 „Dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės
prekybos antkainių patvirtinimo“
89
2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI−114
90
2009 m. liepos 22 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI−386
91
Tarybos direktyva 89/105/EEB
92
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1806
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vaistinių preparatų kainų ir kainų struktūros analize, bet pabandyta įvertinti vaistinių
preparatų kainų ir kainų struktūros dinamiką ir nustatyti vaistinių preparatų kainų kitimo
tendencijas bei jų priežastis.
Toliau šiame skyriuje pateikiama vaistinių preparatų kainų struktūros ir kainų analizė,
kaip suplanuota tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− Valstybinės ligonių kasos (VLK) pateikti 2004−2011 metų kompensuojamųjų
vaistinių preparatų kainynai;
− VLK pateikti duomenys (VLK valdomos duomenų bazės SVEIDRA duomenys)
apie 2003−2010 metų kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainas, pardavimų apimtis,
pacientų priemokas;
− VLK internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija apie PSDF biudžeto
išlaidas kompensuojamiesiems vaistams93;
− VLK pateikta informacija apie centralizuotai perkamus vaistinius preparatus;
− VLK pateikti duomenys apie nuolaidas paciento priemokai;
− VVKT pateikti vaistinėse parduodamų vaistų 2010 m. ir 2011 m. kainų monitoringo
duomenys;
− UAB „Softdent“ valdoma duomenų bazė PharmaZOOM;
− UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ valdoma informacinė sistema SKS Vaistai;
− VVKT pateikti lygiagrečiai importuojamų ir platinamų vaistinių preparatų sąrašai ir
duomenys apie šių vaistinių preparatų pardavimus pakuotėmis;
− VVKT pateikti vardinių vaistinių preparatų sąrašai ir duomenys apie šių vaistinių
preparatų pardavimus pakuotėmis;
− VLK duomenys apie viešuosius vaistų pirkimus;
− Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų portalo duomenys apie viešuosius vaistų
pirkimus94;
− Lietuvos teisės aktai, nustatantys vaistinių preparatų prekybinius antkainius;
− organizacijos The Association of the European Self−Medication Industry viešai
skelbiami duomenys.
Siekiant įvertinti vaistų kainų dinamiką, vaistų vartojimo tendencijas ir prieinamumą
vartotojams, buvo vertinamos vidutinės populiariausių pagal pardavimų dydį ir pagal
parduotų pakuočių skaičių vaistų kainos. Analizės laikotarpis – 2006–2010 m. – pasirinktas
dėl šių priežasčių: įvadinėje šio tyrimo ataskaitoje (1 vertinimo uždavinio 5 punktas) buvo
numatyta įvertinti vaistų kainas ir kainų struktūrą 2008−2010 m. Siekiant įvertinti kainų
dinamiką ir vaistinių preparatų prieinamumą mažmeninių kainų požiūriu, buvo numatyta
vertinti kainų pokyčius nuo 2004 m. arba jiems artimų metų duomenis (įvadinės ataskaitos 1
vertinimo uždavinio 6 ir 7 punktai). 2006 m. yra artimiausi 2004 metams, apie kuriuos galima
gauti patikimus ir išsamius duomenis. Atliekant analizę, buvo naudojamasi UAB „Softdent“
duomenų baze PharmaZOOM, kurioje pateikiami išsamūs rinkos duomenys nuo 2006 m.
(pardavimai pinigine išraiška didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis, parduotų pakuočių
skaičius). Kaip alternatyvą buvo svarstyta naudoti IMS Health duomenų bazę, kuri pateikia
ankstesnių metų duomenis (nuo 2002 m.), tačiau ši alternatyva buvo atmesta, nes minėta
duomenų bazė nepateikia duomenų apie pardavimus mažmeninėmis kainomis, o norint
įvertinti vaistinių preparatų kainos įtaką vaistų prieinamumui vartotojams, mažmeninė kaina
93
94

http://www.vlk.lt/vlk/lt/?page=info&id=214
http://www.cvpp.lt/
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yra tinkamas analizei indikatorius. Pagrindinė PharmaZOOM duomenų bazės įtaka vaistų
kainų analizei pasireiškia tuo, kad duomenų bazėje pateikiamos vidurkinės atitinkamų metų
vaistų kainos, kurios apskaičiuojamos ne pagal faktines pardavimų kainas, o pagal vidurkines
didmenines kainas, o mažmeninės kainos − prie didmeninių kainų pridėjus vidutinius
mažmeninius antkainius ir PVM.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− Kainų lyginamosios analizės metodas;
− Kainų sudedamųjų dalių struktūros analizės metodas;
− Teisės aktų ekspertinis vertinimas;
− Rinkos dalyvių apklausos, giluminio interviu ir struktūruoto interviu metodai;
− Ekspertinis duomenų vertinimas ir interpretavimas.
7.1.5.1. Vaistinių preparatų kainų analizė
Atsakant į tyrimo techninės specifikacijos užduotis ir siekiant įvertinti rinkoje esančių
vaistų kainas ir jų dinamiką, šiame tyrime atskirai vertintos kompensuojamųjų, receptinių
nekompensuojamųjų ir nereceptinių vaistų grupių, parduodamų vaistinėse, kainos bei jų
kitimas 2006−2010 m. Taip pat atskirai analizuotos sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų,
lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų, vardinių bei centralizuotai perkamų
vaistinių preparatų kainos.

7.1.5.1.1. Kompensuojamųjų vaistų kainų analizė
Analizuojant kompensuojamųjų vaistų kainas buvo vertinti 2004−2011 metų
kompensuojamųjų vaistų kainynai (toliau šiame skyriuje – Kainynai). Kainynuose
pateikiamos kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos yra nustatytos pridedant prie
gamintojo deklaruotos kainos maksimalius prekybinius (didmeninį ir mažmeninį) antkainius
ir 5 proc. PVM. Pastebėtina, kad šios kainos gali skirtis nuo faktinių kompensuojamųjų vaistų
kainų, nes prekybininkai nebūtinai nustato maksimalius prekybinius antkainius, taiko įvairių
prekybinių nuolaidų ir akcijų, kurių metu mažina vaistų kainas (vaistų gamintojų suteikiamos
nuolaidos paciento priemokai apskaitomos tik nuo 2010 m., toliau šioje ataskaitoje šių
nuolaidų įtaka vaistų kainoms vertinama tik nuo 2011 m. pagal VLK pateiktus duomenis).
Todėl Kainynuose nustatytos mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos yra didesnės nei
faktinės, kuriomis galutinis vartotojas įsigyja vaistus.
Siekiant įvertinti Kainyne esančių kompensuojamųjų vaistų vidutinių kainų pokyčius,
buvo atlikta Kainyne nurodytos gamintojų deklaruotos kainos ir mažmeninės vaisto kainos
pokyčių analizė.
24−25 paveiksluose pavaizduota Kainynuose esančių vaistų vidutinės gamintojų
(deklaruotos) kainos dinamika ir jos santykiniai pokyčiai. Vidutinė deklaruota kaina – tai
kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne esančių visų vaistų gamintojų (deklaruotų)
kainų vidurkis.
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24 pav. Vidutinės gamintojų (deklaruotos) kainos dinamika (2004 m. ir 2007−2011 m.
Kainynų* duomenys, Lt)

*2005 m. Kainyne deklaruota kaina nenurodyta; 2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
25 pav. Vidutinės gamintojų (deklaruotos) kainos pokytis (2004 m. ir 2007−2011 m.
Kainynų* duomenys, proc.)

*2005 m. Kainyne deklaruota kaina nenurodyta; 2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
Iš aukščiau esančių paveikslų matyti, kad:
-

2004 m. Kainyne esančių vaistų vidutinė deklaruota kaina siekė 91,64 Lt, per
dvejus metus ji padidėjo 17,44 proc., iki 107,62 Lt.

-

2008 m., palyginti su 2007 m., vidutinė gamintojų (deklaruota) kaina sumažėjo
2,63 proc. (104,79 Lt), tačiau 2009 m. vėl padidėjo 14,38 proc. (iki 119,86 Lt).

-

2009 m. vidutinė gamintojų (deklaruota) kaina buvo 30,79 proc. didesnė nei 2004
m.

-

2010−2011 m. stebima ryški kainų mažėjimo tendencija, 2010 m., palyginti su
2009 m., vidutinė gamintojų (deklaruota) kaina sumažėjo daugiau nei trečdaliu
(36,57 prc.), o 2011 m. dar šiek tiek sumažėjo ir siekė 74,18 Lt. Pažymėtina, kad
vidutinė gamintojų (deklaruota) kaina 2011 m. yra beveik penktadaliu mažesnė
nei 2004 m.

Toliau nagrinėtos vidutinės mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos (vidutinė
mažmeninė kaina – tai kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne esančių visų vaistinių
preparatų mažmeninių kainų vidurkis). 26−27 paveiksluose pavaizduota Kainynuose esančių
vaistų vidutinė mažmeninė kaina ir jos santykiniai pokyčiai.
26 pav. Vidutinės mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos dinamika (2004−2005 m. ir
2007−2011 m. Kainynai*, Lt)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
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27 pav. Vidutinės mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos pokytis (2004−2005 m. ir
2007−2011 m. Kainynai*, proc.)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
Iš pateiktų paveikslų matyti, kad:
− 2004 m. Kainyne esančių vaistų vidutinė mažmeninė kaina siekė 104,32 Lt.
− Palyginti su ankstesniais metais, vidutinė mažmeninė kompensuojamųjų vaistų kaina
mažėjo 2005 m. ir 2008 m. , o 2007 m. ir 2009 m. − didėjo. Pastebėtina, kad 2009 m. vidutinė
mažmeninė kaina buvo beveik trečdaliu didesnė nei 2004 m. ir siekė 135,8 Lt.
− 2010−2011 m. pastebimas kasmetinis vidutinės mažmeninės kainos mažėjimas. 2010 m.,
palyginti su 2009 m., vidutinė mažmeninė kaina sumažėjo net 39,98 proc. ir siekė 81,51 Lt,
2011 m. ji buvo dar mažesnė – 80,19 Lt.
− 2011 m., palyginti su 2004 m., vidutinė mažmeninė kompensuojamųjų vaistų kaina yra
mažesnė 23,13 proc., tačiau laikotarpiu nuo 2004 iki 2009 metų imtinai kompensuojamųjų
vaistų vidutinė mažmeninė kaina didėjo.
Toliau analizuota Farmacijos departamento prie SAM pateikta informacija apie į
Kainynus įtrauktų vaistų gamintojų (deklaruotų) kainų pokyčius. 28 paveiksle pateikiami
skaičiai kompensuojamųjų vaistų, kurių gamintojo (deklaruota) kaina analizuojamu
laikotarpiu padidėjo arba sumažėjo.
28 pav. Vaistų, kurių gamintojų (deklaruota) kaina kito, skaičius (2003−2005 m. ir
2007−2011 m. Kainynai*)

* 2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
Iš 28 paveikslo matyti, kad:
− 2003 m. sumažėjo 375 vaistų gamintojų (deklaruotos) kainos, 2004 ir 2005 m. vaistų
gamintojų (deklaruotos) kainos sumažėjo atitinkamai 292 ir 297 vaistams.
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− 2007−2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynuose sumažintų gamintojų
(deklaruotų) vaistų kainų buvo mažiausiai per visą nagrinėtą laikotarpį.
− Daugiausia gamintojų (deklaruotų) vaistų kainų buvo sumažinta 2010 m. (625 vaistai),
2011 m. jų buvo sumažinta 2,5 karto mažiau.
Mažėja vaistų gamintojų (deklaruotų) kainų padidinimo atvejų: 2003 m. buvo
padidintos 33 gamintojų (deklaruotos) vaistų kainos, 2005 m. – 28, 2007 m. – 1, 2008 m. –9,
2010 m. − 11, o 2011 m. tik 2 vaistų kainos.
Pastebėtina, kad vaistų gamintojų (deklaruotų) kainų sumažinimas 2010 m., kai
sumažėjo beveik pusės į Kainyną įtrauktų vaistų kainos, atitinkamai lėmė akivaizdų vidutinių
mažmeninių kompensuojamųjų vaistų kainų sumažėjimą tais pačiais metais.
Pateikta Kainynuose nustatytų gamintojų (deklaruotų) kainų ir mažmeninių kainų
analizė parodė, kad Kainynuose nustatytos vidutinės gamintojų kainos nuo 2004 iki 2009
metų augo, o nuo 2010 metų smarkiai sumažėjo. Mažmeninių vaistų kainų dinamika buvo
analogiška – 2004−2009 metais mažmeninės kainos didėjo, nuo 2010 metų – pastebimai
sumažėjo.
Atkreiptinas dėmesys, kad faktinės kainos gali skirtis nuo Kainynuose nustatytų
mažmeninių kainų dinamikos (t. y. faktinė kaina būna mažesnė, nei nurodyta Kainyne), nes
vaistų prekybos įmonės ne visuomet taiko maksimalius leistinus antkainius, taip pat taikomos
gamintojo nuolaidos kompensuojamiems vaistams.
Toliau pateikiama atlikta VLK pateiktų (duomenų bazės SVEIDRA)
kompensuojamųjų vaistų faktinių mažmeninių kainų analizė.
29 pav. Vidutinių faktinių kompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų pokytis 2003−2010
m., Lt95

30 pav. Vidutinių faktinių kompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų grandininis pokytis,
proc.

Įvertinus vidutinių faktinių kompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų dinamiką
matyti, kad faktinės mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos nuo 2004 iki 2009 metų
95

VLK pateikti faktiniai duomenys
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augo, o 2010 metais sumažėjo. Ši tendencija atkartoja Kainynuose nustatytų
kompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų dinamiką.
Pastebėtina, kad faktinės kompensuojamųjų vaistų kainos yra mažesnės nei nustatytos
Kainyne. Šį skirtumą lemia rinkos veiksniai ir skaičiavimo veiksniai:
- kadangi Kainyne nustatytos maksimalios mažmeninės kompensuojamųjų vaistų
kainos, akivaizdu, kad rinkoje mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos gali
būti tik lygios Kainyne nustatytoms arba mažesnės nei Kainyne. Gamintojai,
didmenininkai ir vaistinės konkuruodami naudoja įvairius pardavimų skatinimo
metodus, ypač paplitę metodai yra lanksti kainodara, reaguojant į konkurentų
kainų pokyčius, ir įvairios prekybinės nuolaidos. Tai lemia, kad rinkoje faktinės
kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos gali būti mažesnės nei nustatytos
Kainyne.
- vertinant vidutines faktines mažmenines kainas, naudojami duomenys apie rinkoje
parduotus vaistus, už kurių įsigijimą dalį arba visą kainą kompensuoja valstybė
PSDF biudžeto lėšomis, tuo metu skaičiuojant Kainynuose pateiktas vidutines
mažmenines kainas įtraukiami visi Kainyne esantys vaistai, o tai irgi lemia
vidutinės faktinės mažmeninės kainos skirtumą nuo vidutinės Kainyno
mažmeninės kainos.
Kompensuojamųjų vaistų prieinamumas vartotojams kainų požiūriu, skirtingai nuo
nekompensuojamųjų vaistų, priklauso ne tiek nuo mažmeninės vaisto kainos, kiek nuo
paciento priemokos, kurią faktiškai sumoka vartotojas, dydžio. Todėl atskirai nagrinėta
pacientų priemokos dydžio dinamika. 31 paveiksle esantys VLK duomenys rodo, kad
vidutinė paciento priemoka (paciento priemokos suma, vidutiniškai tenkanti vienam receptui)
nuo 2004 iki 2009 metų nuolat didėjo, o 2010 metais sumažėjo 25 proc. (palyginti su 2009
m.), 2011 m. vidutinė paciento priemoka sumažėjo 8 proc., palyginti su 2010 m. Pateikti
duomenys rodo, kad kompensuojamųjų vaistų prieinamumas galutiniam vartotojui kainų
požiūriu 2004−2009 metais blogėjo, o 2010 m., sumažėjus vidutinei paciento priemokai,
kompensuojamųjų vaistų prieinamumas kainos požiūriu pagerėjo. Vidutinės paciento
priemokos dinamika koreliuoja su kompensuojamųjų vaistų vidutinių faktinių mažmeninių
kainų dinamika (žr. 29−30 pav.). Be to, vidutinė paciento priemoka 2010 m. (palyginti su
2009 m.) sumažėjo net daugiau nei vidutinė faktinė vaistų kaina – vidutinė priemoka
sumažėjo 25 proc., o vidutinė mažmeninė kaina – 10 proc. Galima teigti, kad valstybinis
kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas pacientų priemokas sumažino (tai padidino
vaistų prieinamumą galutiniam vartotojui).
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31 pav. 2004/2011 m. I–III ketv. PSDF biudžeto išlaidų ir paciento priemokos suma, tenkanti
vienam receptui (Lt)96
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kainų sumažėjimą, lėmė ir vidutinių paciento priemokų sumažėjimą. 2010 metais pradėta
reguliuoti gamintojo nuolaidų paciento priemokai tvarka97 savo ruožtu lėmė vidutinių
pacientų priemokų sumažėjimą. Abi reguliavimo priemonės turėjo sinerginį poveikį, tai
patvirtina 2010 m. (palyginti su 2009 m.) vidutinės paciento priemokos sumažėjimas,
didesnis nei vidutinės mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainos sumažėjimas.
Pateiktos analizės duomenys rodo, kad tiek Kainynuose nustatytos, tiek faktinės
vidutinės kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos nuo 2004 m. iki 2009 m. didėjo, o
2010 m. smarkiai sumažėjo (palyginti su 2009 m.), 2011 m. išliko kainų mažėjimo
tendencija. Tokios tendencijos sietinos su:
− 2004−2009 metais galiojusia vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą ir kainų nustatymo
Kainynuose tvarka, kuri neskatino vaistų gamintojų konkuruoti kompensuojamųjų vaistų
kainomis, neskatino generinių vaistų įtraukimo į Kainynus;
− nuo 2010 m. pradžios pradėjusia veikti nauja kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymo
tvarka ir nuolaidų paciento priemokai reguliavimu.
Šias tendencijas patvirtina ir jų priežastis paaiškina ataskaitos skyriuje „7.3. III
UŽDAVINYS: Nustatyti teigiamą ir neigiamą direktyvos 89/105/EEB ir ją perkėlusių
nacionalinės teisės aktų poveikį vaistinių preparatų įrašymui į Ligų ir kompensuojamųjų
96

VLK pateikti duomenys
LR SAM 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V−724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir
kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
97
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vaistinių preparatų joms gydyti ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus bei
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną“ pateikti duomenys:
- 2004−2008 metais Kainynuose beveik nedaugėjo vaistų, t. y. į Kainynus buvo
įtraukiama labai nedaug generinių vaistų, o originalių vaistų (kurie yra brangūs ir
didina vidutinę Kainyne esančių kompensuojamųjų vaistų kainą) buvo įtraukiama
vidutiniškai 30 per metus. 2009 m. į Kainyną įtraukta daugiausia vaistų (taip pat
generinių) per visą 2004−2010 metų laikotarpį, tačiau teisės aktas, kuriuo
nustatyta nauja kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo tvarka, priimtas tik
2009 m. gruodžio 23 d.98 ir dar neturėjo įtakos 2009 m. kompensuojamųjų vaistų
kainoms. 2004−2009 metų laikotarpiu Kainyne būdavo sumažinamos 130−380
vaistų kainos, 10−30 padidinamos, o į Kainyną įtraukiama apie 30 naujų
originalių vaistų. Šios priežastys ir lėmė, kad 2004−2009 metais vidutinės
kompensuojamųjų vaistų kainos didėjo, nes Kainynai pasipildydavo brangiais
vaistais, kurie atsverdavo atpigusių vaistų įtaką vidutinei kompensuojamųjų vaistų
kainai.
- 2010−2011 metais galiojant naujai kompensuojamųjų vaistų įtraukimo į Kainyną
tvarkai originalių vaistų įtaka vidutinėms kompensuojamųjų vaistų kainoms
smarkiai sumažėjo. Tose kompensuojamųjų vaistų grupėse, kuriose yra tiek
originalūs, tiek generiniai vaistai, sumažėjo originalių vaistų kainos, pagal
galiojančią tvarką į Kainyną gali būti įtraukti tik pigesni nei atitinkamoje grupėje
esantys vaistai. Šie reguliacijos pokyčiai lėmė, kad 2010 m. net 625 Kainyne
buvusių vaistų (tai yra net 36 proc. Kainyne buvusių vaistų) kainos sumažėjo. Tai
lėmė kompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų ir pacientų priemokų
sumažėjimą 2010 metais (palyginti su 2009 m. kainomis).
Apibendrinus Kainynuose nustatytų bei faktinių (VLK pateikti duomenų bazės
SVEIDRA duomenys) kompensuojamųjų vaistų vidutinių kainų analizę, galima teigti, kad
pakeista kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo tvarka jau 2010 metais smarkiai
sumažino kompensuojamųjų vaistų kainas ir padidino šių vaistų prieinamumą vartotojams.
Taigi galima teigti, kad valstybinis kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas teigiamai
veikia kompensuojamųjų vaistų prieinamumą vartotojams kainų požiūriu, todėl galima
manyti, kad kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo politiką reikia tęsti.
Kitas svarbus kompensuojamųjų vaistų kainos įtakos kompensuojamųjų vaistų
prieinamumui aspektas yra rinkoje daugiausiai vartojamų kompensuojamųjų vaistų kainų
dinamika. Atliekant tyrimą nustatyta, kad vaistų kainas gali paveikti ne tik valstybinis kainų
reguliavimas, bet ir rinkos veiksniai, kurie gali net sumažinti teigiamą valstybinio
kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo įtaką, pavyzdžiui:
- vaistų didmeninio platinimo įmonės ir vaistinių tinklai, formuodami savo siūlomų
vaistų asortimentą, gali į jį neįtraukti pigiausių generinių vaistų, jeigu jie nėra
įrašyti į vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą99;
- vaistų gamintojų, vaistų didmeninio platinimo įmonių ir vaistinių tinklų
rinkodaros veiksmai gali lemti brangesnių originalių ar brangesnių generinių
vaistų pasirinkimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1806
Sudaromas vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. į s a k y m u Nr.
1K−40 ir jo vėlesniais pakeitimais
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Šie rinkos veiksniai gali lemti, kad, nepaisant valstybinio kompensuojamųjų vaistų
kainų reguliavimo pastangų, vartotojai gaus ne pingančius vaistus, o brangesnius, kurių
kainos nemažėja arba mažėja nesmarkiai, palyginti su vidutinių kompensuojamųjų vaistų
kainų mažėjimu. Siekiant įvertinti šį kompensuojamųjų vaistų kainos prieinamumo aspektą,
buvo nagrinėtos daugiausiai rinkoje vartojamų kompensuojamųjų vaistų kainos.
Reprezentatyviai analizei atlikti atrinkti vaistai iš PharmaZOOM duomenų bazės:
- 100 didžiausias išlaidas 2010 m. sudarančių (didžiausi pardavimai pinigine
išraiška mažmeninėmis kainomis) kompensuojamųjų vaistinių prepartų, įtrauktų į
Kainyną, toliau šioje ataskaitoje jie vadinami „daugiausiai parduodami
kompensuojamieji vaistai“ – tai atitinka įvadinėje tyrimo ataskaitoje nurodytas
sąvokas „didžiausias išlaidas sudarantys“ ar „didžiausi pardavimai vertinant
pinigais“;
- 100 populiariausių 2010 m. (didžiausi pardavimai vertinant pakuotėmis)
kompensuojamųjų vaistinių prepartų, įtrauktų į Kainyną, toliau šioje ataskaitoje
jie vadinami „daugiausiai vartojami (populiariausi) kompensuojamieji vaistai“ –
tai atitinka įvadinėje tyrimo ataskaitoje nurodytas sąvokas „populiariausi“ ar
„didžiausi pardavimai vertinant pakuotėmis“;
- panaudojant VLK pateiktus (duomenų bazės SVEIDRA) duomenis, nustatytas
PSDF biudžeto išlaidų šiems kompensuojamiesiems vaistams dydis;
- panaudojant VLK pateiktus (duomenų bazės SVEIDRA) duomenis, nustatytos šių
kompensuojamųjų vaistų faktinės vidutinės mažmeninės kainos bei nustatyta
kainų dinamika;
- 50 brangiausių 2010 m. kompensuojamųjų vaistų.
Reprezentatyviai analizei atrinktų kompensuojamųjų vaistų sąrašai pateikti 15−16 lentelėse.
15 lentelė. Daugiausiai parduodamų
kompensuojamųjų vaistų sąrašas

Eil
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pavadinimas
NovoMix FlexPen 100IU/ml 3 ml inj. N5
Nebilet tab. 5 mg N28
Seretide Diskus 50/500 µg inhal. 60 doz.
Symbicort Turbuhaler 160/4,5µg inhal. 120 doz.
Rebif inj. 44 µg/0,5 ml in pre−filled syr. N12
Preductal MR tab. 35 mg N60
Tenaxum tab. 1 mg N30
Zofistar dengt.tab. 30 mg N28
Lercapin dengt.tab. 10 mg N28
Betaloc ZOK tab. 50 mg N30
Xalatan drops 50 µg/ml 2,5 ml
Betaferon 250 µg/ml 3 ml inj. N15
Genotropin 36IU (12 mg) inj. N1
Spiriva 18 µg inhal.caps. N30
Cosopt drops 20 mg+5 mg/ml 5 ml
Plavix dengt.tab. 75 mg N28
Immunate inj. 1000 TV 10ml tirp. N1
Copaxone 20 mg/1ml milt.inj. N28
Prestarium tab. 10 mg N30
Symbicort Turbuhaler 320/9µg inhal. 60 doz.

16 lentelė. Daugiausiai vartojamų
(populiariausių) kompensuojamųjų vaistų
sąrašas
Eil
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pavadinimas
Lorafen draž. 2,5 mg N25
Betaloc ZOK tab. 50 mg N30
Nebilet tab. 5 mg N28
Tenaxum tab. 1 mg N30
Ospamox dengt.tab. 1 g N12
Preductal MR tab. 35 mg N60
Relanium Glaxo tab. 5 mg N20
Clonazepam tab. 2 mg N30
Kaptopril tab. 50 mg N20
Lercapin dengt. tab. 10 mg N28
Zofistar dengt. tab. 30 mg N28
Omeprazol Actavis tab. 20 mg N30
Cavinton forte 10 mg tab. N30
Tertensif SR dengt. tab. 1,5 mg N30
Betaloc ZOK tab. 100 mg N30
Accuzide 20/12,5 mg dengt. tab. N30
Prestarium tab. 5 mg N30
Tiapridal tab. 100 mg N20
Xalatan drops 50µg/ml 2,5 ml
Betaloc ZOK tab. 25 mg N28
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CellCept tab. 500 mg N50

21

22
23
24
25
26

Seretide Diskus 50/250 µg inhal. 60 doz.
Betaloc ZOK tab. 100 mg N30
Trifas tab. 10 mg N30
NovoRapid FlexPen 100IU/ml 3 ml inj. N5
Accuzide 20/12,5 mg dengt. tab. N30

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Prestarium tab. 5 mg N30
Pramistar dengt.tab. 600 mg N20
Omeprazol Actavis tab. 20 mg N30
Rispolept consta susp.inj. 37,5 mg/vial 2 ml N1
Physiotens dengt.tab. 0,4 mg N28
Cardace tab. 10 mg N28
Feiba TIM 4 Immuno inj. 1000 U N1
Copegus dengt. tab. 200 mg N168
Lorafen draž. 2,5 mg N25
Cavinton forte 10 mg tab. N30
Tertensif SR dengt. tab. 1,5 mg N30
Levemir FlexPen inj. 3 ml N5
Avodart caps. 0,5 mg N30
Humatrope inj. 36 TV (12 mg) 3,15 ml N1
Rispolept consta susp.inj. 50 mg/vial 2 ml N1
Trental ret.dengt.tab. 400 mg N100
Cardura XL tab. 4 mg N90
Cymbalta 60 mg caps. N28
Trileptal tab. 600 mg N50
Moxonidin Hexal dengt. tab. 0,4 mg N30
Abilify 15 mg tab. N28
Lacipil tab. 4 mg N56
Diphereline inj. 11,25 mg N1
Diaprel MR tab. 30 mg N60
Ospamox dengt. tab. 1g N12
Axura dengt.tab. 10 mg N56
Travatan drops 40 µg/ml 2,5ml N1
Protelos 2 g gran. N28
Lacipil dengt.tab. 6 mg N56
Berodual N aer. 200 doz. 10 ml
Seretide Inhaler 25/250 µg aer. 120 doz.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Depakine Chrono ret. dengt. tab. 500 mg N30
Lozap 100 mg tab. N30
Lokren dengt.tab. 20 mg N28
Monopril tab. 20 mg N28
Tiapridal tab. 100 mg N20
Rispolept consta susp.inj. 25 mg/vial 2 ml N1
Metforal 850 mg dengt. tab. N120
Azopt drops 10 mg/ml 5 ml
Clonazepam tab. 2 mg N30
Arava dengt.tab. 20 mg N30
Xalacom drops 2,5 ml N1
Xeloda dengt.tab. 500 mg N120
Cipralex dengt.tab. 10 mg N28
Mesar dengt.tab. 20 mg N28
Cardace tab. 5 mg N28

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg tab. N100
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
Humalog KwikPen 100IU/ml 3 ml inj. N5

73
74
75

112

Ibuprofen Lannacher dengt. tab. 400 mg
N30
Diclac 75 mg/3 ml inj. N5
Trifas tab. 10 mg N30
Lokren dengt. tab. 20 mg N28
Cardace tab. 10 mg N28
Depakine Chrono ret. dengt. tab. 500 mg
N30
Diaprel MR tab. 30 mg N60
Digoxin Polfa 0,25 mg tab. N30
Cosopt drops 20 mg+5 mg/ml 5 ml
Prestarium tab. 10 mg N30
Kaptopril tab. 25 mg N20
Metoprolol Hexal Z 47,5 mg ret. tab. N30
Monopril tab. 20 mg N28
Ventolin Inhaler 100 µg/d 200 doz.
Ibuprofen Lannacher dengt.tab. 600 mg N30
Cordarone tab. 200 mg N30
Cardace tab. 5mg N28
Ibufen susp. 100mg/5ml 100g
Pangrol 10 000 caps. N20
Physiotens dengt.tab. 0,4 mg N28
Moxonidin Hexal dengt. tab. 0,4 mg N30
Spirix tab. 25 mg N30
Eufilinas Sanitas 120 mg/5 ml inj. N10
Tardyferon ret.dengt.tab. 80mg N30
Dexamethason tab. 0,5mg N10
Diclofenac Rth 100 mg ret.caps. N20
Pramistar dengt.tab. 600 mg N20
Ospamox dengt. tab. 500 mg N12
L−Thyroxin Berlin−Chemie tab. 50µg N100
Emzok dengt.ret.tab. 50 mg N30
Vinpocetine Covex tab. 5mg N50
NovoMix FlexPen 100IU/ml 3ml inj. N5
Lorista dengt.tab. 50mg N28
Lozap 100 mg tab. N30
No−Spa forte tab. 80 mg N20
Enap tab. 10 mg N30
L−Thyroxin Berlin−Chemie tab. 100 µg
N100
Berodual N aer. 200 doz. 10 ml
Dermovate tep. 0,05% 25 g
Altiazem RR caps. 180 mg N20
Metforal 850 mg dengt. tab. N120
Nitromint ret. tab. 2,6 mg N60
Plavix dengt. tab. 75 mg N28
Trental ret. dengt. tab. 400 mg N100
Uvamin Retard caps. 100 mg N20
Naklofen 75 mg/3 ml inj. N5
Azopt drops 10 mg/ml 5ml
Capto Hexal tab. 50 mg N20
Cyclodol tab. 2 mg N50
Doxycyclin caps. 100 mg N10
Prenessa 4 mg tab. N30
Symbicort Turbuhaler 160/4,5 µg inhal. 120
doz.
Finlepsin tab. 200 mg N50
Diazepeks tab. 5 mg N20
Kreon 10 000 caps. N20
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Betaloc ZOK tab. 25 mg N28
Zyprexa Velotab 10 mg tab. N28
Kaptopril tab. 50 mg N20
Megace susp. 40mg/ml 240ml
Yasnal dengt.tab. 10 mg N28
Aromasin dengt.tab. 25 mg N30
Tardyferon ret.dengt.tab. 80 mg N30
Gemzar inf. 1 g/vial N1
Accupro 20 mg dengt.tab. N30
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg tab. N100
Trileptal tab. 300 mg N50
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg tab. N100
Seroquel tab. 200 mg N60
Diphereline inj. 3,75 mg N1
Solian tab. 200 mg N30
Sandimmun Neoral caps. 100 mg N50
Leponex tab. 100 mg N50
Topamax tab. 100 mg N60
Immunine inj. 1200 TV 10 ml tirp. N1
Lorista dengt.tab. 50 mg N28
Norditropin Simplex 10 mg/1,5 ml inj. N1
Tarka caps. N28
Crestor dengt.tab. 10 mg N28
Aranesp 100 µg/0,5 ml inj. N1
Sortis dengt.tab. 20 mg N30

76
77
78
79
80
81
82
83
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95
96
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Accupro 20 mg dengt.tab. N30
Spirix tab. 50 mg N30
Gentamicin KRKA 80 mg/2 ml inj. N10
Eufilinas OlainFarm 150 mg tab. N30
Lacipil tab. 4 mg N56
Enap tab. 20 mg N30
Seretide Diskus 50/500 µg inhal. 60 doz.
Agen 5 mg tab. N30
Lozap 50 mg tab. N30
Ultop caps. 20 mg N28
Travatan drops 40 µg/ml 2,5 ml N1
Metforal 500 mg dengt. tab. N120
Lorafen draž. 1 mg N25
Naklofen ret.tab. 100 mg N20
Gentamicin Polfa drops 3 mg/ml 5 ml
Norvasc tab. 5 mg N30
Ventolin sir. 2 mg/5 ml 150ml
Apaurin 10 mg/2 ml inj. N10
Rawel SR 1,5 mg tab. N30
Arutimol drops 5 mg/ml 5 ml N1
Pentilin 100 mg 5 ml inj. N5
Agen 10 mg tab. N30
Diroton tab. 20 mg N28
Norvasc tab. 10 mg N30
Cardiket ret.tab. 20 mg N50

Siekiant įvertinti atrinktų vaistų reprezentatyvumą buvo įvertinta, kiek šiems vaistams
kompensuoti 2010 m. buvo išleista PSDF biudžeto lėšų. Daugiausiai parduodamų
kompensuojamųjų vaistų sąraše esantiems vaistams kompensuoti 2010 m. buvo išleista 289
mln. Lt (žr. 32 pav.), tai sudaro 47,6 proc. PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems
vaistams 2010 m. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų sąraše
esantiems vaistams kompensuoti 2010 m. buvo išleista 160 mln. Lt (žr. 33 pav.), tai sudaro
26,3 proc. PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams 2010 m. Analizei atrinkti
vaistai
reprezentuoja
daugiausiai
vartojamus
bei
daugiausiai
parduodamus
kompensuojamuosius vaistus, kurių kainos yra ypač svarbios tiek PSDF biudžetui, tiek
galutiniams vartotojams. Vaistų reprezentatyvumą leidžia įvertinti palyginimas: 100
daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų 2010 m. išleista 47,6 proc. PSDF biudžeto,
skirto kompensuojamiesiems vaistams, o likusiems maždaug 1500 vaistų – 52,4 proc.; 100
daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų 2010 m. išleista 26,3 proc.
PSDF biudžeto, skirto kompensuojamiesiems vaistams, o likusiems maždaug 1500 vaistų –
73,7 proc.
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32 pav. PSDF išlaidos daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąraše esantiems
vaistams 2006−2010 m., Lt100

33 pav. PSDF išlaidos daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų sąraše
esantiems vaistams 2006−2010 m., Lt101

Kaip matyti iš 32 paveikslo, daugiausiai parduodamiems kompensuojamiesiems
vaistams 2010 m. PSDF išlaidos 2006−2008 m. didėjo, nuo 2009 m. pastebimas PSDF
biudžeto išlaidų šiems vaistams kompensuoti mažėjimas. Nagrinėjamais metais PSDF
biudžeto išlaidos daugiausiai parduodamiems kompensuojamiesiems vaistams 2006−2010 m.
siekė 48−54 proc. visų PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiems vaistams, 2010 m. jiems
buvo skirta 289,03 mln. Lt.
Analizuojant daugiausiai vartojamus (populiariausius) kompensuojamuosius vaistus
2010 m. (33 pav.), stebima tapati kitimo tendencija. Nagrinėjamais metais PSDF išlaidos
daugiausiai vartojamiems (populiariausiiems) vaistams 2006−2010 m. siekė 26−32 proc. visų
PSDF išlaidų kompensuojamiems vaistams, 2010 m. jiems buvo skirta 160,20 mln. Lt.
Abiejuose sąrašuose esančių kompensuojamųjų vaistų nagrinėjimas užtikrina
statistinės
analizės
patikimumą,
nes
daugiausiai
vartojamų
(populiariausių)
kompensuojamųjų vaistų sąraše esantys vaistai tarpusavyje yra daug panašesni pagal kainas
negu daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąraše esantys vaistai (šiame sąraše
yra vaistai, kurių kainos gali skirtis keliais kartais). Todėl abiejuose sąrašuose esančių vaistų
kainų tendencijų lyginimas leidžia patikrinti tendencijų teisingumą.
34−35 paveiksluose pateikiama pagal VLK duomenis (duomenų bazės SVEIDRA
duomenis) apskaičiuotos daugiausiai parduodamų ir daugiausiai vartojamų (populiariausių)
kompensuojamųjų vaistų vidutinės mažmeninės kainos. Remiantis VLK duomenimis apie
100
101

VLK pateikti (duomenų bazės SVEIDRA) duomenys
VLK pateikti (duomenų bazės SVEIDRA) duomenys
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PSDF lėšomis kompensuotus vaistus, apskaičiuojamas kiekvieno vaisto mažmeninės kainos
svertinis vidurkis, įvertinant skirtingomis kainomis parduotų to paties vaisto pateikčių receptų
skaičių, vėliau skaičiuojamas vaistų mažmeninių kainų aritmetinis vidurkis.
34 pav. Daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų vidutinės mažmeninės kainos (Lt)
dinamika 2006−2010 m.

35 pav . Daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų vidutinės
mažmeninės kainos (Lt) dinamika 2006−2010 m.

Daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos padidėjo 2007
m., palyginti su 2006 m., 2007−2009 metais jos buvo stabilios, o 2010 m. sumažėjo 4,4 proc.,
palyginti su 2009 m. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų
mažmeninės kainos padidėjo 2007 m., palyginti su 2006 m., 2008−2009 m. jos nesmarkiai
mažėjo, o 2010 m. sumažėjo labiau (palyginti su 2009 m.) ir kainų sumažėjimas siekė 5,2
proc. Analziuojant 2010 metais kainų pokytį, daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų
vaistų mažmeninės kainos sumažėjo 4,4 proc., daugiausiai vartojamų (populiariausių)
kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos sumažėjo 5,2 proc. Taigi rinkoje daugiausiai
parduodami ir vartojami vaistai, nors 2006−2009 metais beveik nebrango ar net šiek tiek
pigo, bet jų kainos pasirodė atsparesnės valstybinio kainų reguliavimo priemonėms 2010 m.
Tai rodo, kad rinkoje daugiausiai parduodamų ir vartojamų vaistų, kurie yra labai svarbūs
vartotojams, kainas smarkiai veikia kiti rinkos veiksniai, kurie iš dalies mažina valstybinio
kainų reguliavimo mechanizmą.
Apibendrinant kompensuojamųjų vaistų kainų analizę, galima teigti, kad:
2004−2009 metų laikotarpiu kompensuojamųjų vaistų kainos (tiek gamintojų, tiek
mažmeninės) nuolat augo ir tai mažino jų prieinamumą vartotojams (palyginti 2009
m. su 2004 m., kompensuojamųjų vaistų kainos buvo padidėję apie 30 proc.).
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faktinės

sveikatos politikos pokyčiai 2010 m. (žr. skyrių „7.3.6. Kompensuojamųjų vaistinių
preparatų bazinių kainų apskaičiavimo metodikoje numatytų priemonių, skirtų
konkurencijos skatinimui bei vartojimo reguliavimui, efektyvumo įvertinimas,
analizuojant jų įtaką Kainyne pateikiamų vaistinių preparatų kainai“) lėmė
kompensuojamųjų vaistų gamintojų (deklaruotų) kainų, mažmeninių kainų
sumažėjimą ir kompensuojamųjų vaistų prieinamumo vartotojams padidėjimą kainos
požiūriu;
sveikatos politikos pokyčiai 2010 m. lėmė paciento priemokų kompensuojamiesiems
vaistams sumažėjimą, tai teigiamai veikė šių vaistų prieinamumą galutiniam
vartotojui bei turėjo sinerginį poveikį kompensuojamųjų vaistų kainų mažėjimui;
daugiausiai parduodamų ir daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų
vaistų, kurie yra labai svarbūs vartotojams ir užima dideles rinkos dalis, mažmeninės
kainos 2010 m. mažėjo ne taip stipriai, kaip vidutinės visų kompensuojamųjų vaistų
mažmeninės kainos. Tam turėjo įtakos tokie rinkos veiksniai, kaip vaistų gamintojų ir
vaistų platinimo įmonių rinkodaros veiksniai, vaistinių tinklų formuojamas vaistų
asortimentas, kurie formavo vartotojų pasirinkimą, lėmusį brangesnių, atsparesnių
valstybiniam kainų reguliavimui vaistų vartojimą.
Brangiausių į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų kainų analizė (remiantis
PharmaZOOM bazės duomenimis)
Šiame skyriuje analizuotos į Kainyną įtrauktų vaistų kainos, neatsižvelgiant į tai, ar
tokie vaistai buvo kompensuoti iš PSDF lėšų, ar vartotojai jų įsigijo kaip
nekompensuojamųjų vaistų. Analizuojant brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų kainas ir jų
dinamiką, buvo sudarytas 50 brangiausių vaistų sąrašas. Kadangi buvo analizuojama vaistų
kainų dinamika 2006−2010 m., sąrašas buvo sudarytas pagal tokią metodiką: PharmaZOOM
duomenų bazės 2010 m. duomenimis, rinkoje buvę į Kainyną įtraukti vaistai išdėstyti kainų
mažėjimo tvarka ir atrinkti brangiausi vaistai, buvę rinkoje visą 2006–2010 m. laikotarpį. 17
lentelėje pateikiamas brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų, buvusių rinkoje visą 2006−2010
m. laikotarpį, sąrašas.
17 lentelė. 50 brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų, buvusių rinkoje 2006−2010 m., sąrašas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rebif inj. 44 µg/0,5 ml in pre−filled syr. N12
Betaferon 250 µg/ml 3 ml inj. N15
Copaxone 20 mg/1ml milt.inj. N28
Feiba TIM 4 Immuno inj. 1000 U N1
Taxotere tirp. 80 mg/2 ml N1
Recombinate inj. 1 000 IU/bottle 10 ml N1
Immunine inj. 1200TV 10 ml tirp. N1
Realdiron set 18 000 000UI inj. N5
Xeloda dengt.tab. 500 mg N120
Copegus dengt.tab. 200 mg N168
Diphereline inj. 11,25 mg N1
Recombinate inj. 500 IU/bottle 10 ml N1
Zoladex LA 10,8 mg inj. N1
NeoRecormon inj. 5 000 IU 0,3 ml N6
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Immunate inj. 1000TV 10 ml tirp. N1
Genotropin 36IU (12 mg) inj. N1
Humatrope inj. 36 TV (12 mg) 3,15 ml N1
Hycamtin inj. 4 mg N1
Factor VII Concentrate Tim 4 Immuno inj.
600UI 10 ml N1
Immunine inj. 600TV 5 ml tirp. N1
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
Eprex 5 000 IU 0,5 ml inj. N6
Norditropin Simplex 10 mg/1,5 ml inj. N1
NutropinAq inj. 10 mg/2 ml N1
Casodex dengt.tab. 150 mg N28
Realdiron set 9 000 000UI inj. N5
Rispolept consta susp.inj. 50 mg/vial 2 ml N1
Aranesp 100 µg/0,5 ml inj. N1
Eprex 4 000 IU 0,4 ml inj. N6
Taxotere tirp. 20 mg/0,5 ml N1
Aranesp 80 µg/0,4 ml inj. N1
Recombinate inj. 250 IU/bottle 10 ml N1
Rispolept consta susp.inj. 37,5 mg/vial 2 ml N1
Pulmozyme 2,5 mg/2,5 ml inj. N6
Immunate inj. 500TV 5 ml tirp. N1
Realdiron set 6 000 000UI inj. N5
Humatrope inj. 18 UI (6 mg) 3,15 ml N1
Rapamune dengt.tab. 1 mg N30
Aromasin dengt.tab. 25 mg N30
Aranesp 60 µg/0,3 ml inj. N1
NeoRecormon inj. 2 000 IU 0,3 ml N6
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg tab. N100
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg tab. N100
Genotropin 16 IU (5,3 mg) inj. N1
Diphereline inj. 3,75 mg N1
Azilect 1 mg tab. N28
Zoladex dep. tab. 3,6 mg inj. N1
Rispolept consta susp. inj. 25 mg/vial 2 ml N1
Megace susp. 40 mg/ml 240 ml
Navelbine tirp. 50 mg/5 ml N1

Analizuojant šių vaistų kainų dinamiką, buvo išvestos vaistų vidutinės kainos bei
įvertinti jų pokyčiai 2006–2010 m. Šie duomenys pateikiami 18 lentelėje ir 36 paveiksle.
18 lentelė. 50 brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų vidutinė kaina bei jos pokytis 2010 m.,
palyginti su 2006 m.

Didmeni
nė kaina

Mažmeni
nė kaina

Didmeni
nė kaina

Mažmeni
nė kaina

Didmeni
nė kaina

Mažmeni
nė kaina

2010

Mažmeni
nė kaina

2009

Didmeni
nė kaina

2008

Mažmeni
nė kaina

2007

Didmeni
nė kaina

2006

990,60

1095,05

980,80

108
0,90

949,36

1072
,90

946,
93

1064,04

984,79

1048,35

Kainos pokytis 2010
palyginti su 2006 m.,
proc.
Didmenin Mažmeninė
ės kainos
s kainos
pokytis
pokytis

Vidutinė
kaina, Lt
−6,64

−4,26
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36 pav. 50 brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų vidutinės kainos dinamika 2006−2010 m.

Vertinant brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų kainas, pastebima akivaizdi pigimo
tendencija, nors jų pigimo intervalas nėra didelis. Vertinant šių vaistų didmenines kainas
2010 ir 2006 m., 16 vaistų kaina didėjo ir 34 vaistų kaina mažėjo, o vertinant mažmenines
kainas − 7 vaistų kaina didėjo, 31 vaisto kaina mažėjo ir 12 vaistų kaina nesikeitė. 37
paveiksle pavaizduoti šių vaistų kainų kitimo intervalai
37 pav. 50 brangiausių į Kainyną įtrauktų vaistų kainų pokytis 2010 m., palyginti su 2006 m.
(didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis)

Atlikus į Kainyną įtrauktų 50 brangiausių vaistų kainų dinamikos analizę,
pasinaudojant duomenų bazės PharmaZOOM duomenimis, galima teigti, kad galutiniam
vartotojui parduodamų į Kainyną įtrauktų brangiausių vaistų vidutinės tiek didmeninės, tiek
mažmeninės kainos mažėja. Vertinant izoliuotai, tai rodo, kad Lietuvoje brangiausių
kompensuojamųjų vaistų prieinamumas kainos požiūriu didėja.
7.1.5.1.2. Nekompensuojamųjų vaistų kainų analizė
Tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje buvo suderintas vaistų kainų dinamikos tyrimo
laikotarpis – nuo 2004 (arba artimiausio šiems metams laiko, nuo kurio turimi patikimi
duomenys, – tyrimui pasirinkti 2006 m.) iki 2010 metų. Todėl šiame skyriuje nagrinėtas tik
minėtas 2006−2010 metų laikotarpis, ir šiuo laikotarpiu nustatytos vaistų kainų didėjimo
tendencijos. 2010 metais teisės aktais102 nustačius maksimalius vaistinių preparatų
prekybinius antkainius, tikėtasi vaistinių preparatų pigimo tendencijos. Tačiau 2010 metai
buvo per trumpas laikotarpis vaistų kainoms pasikeisti arba nustatyti jų pokyčius. Todėl

102

2010 m. kovo 10 d. LRV nutarimas Nr.257 „Dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės
prekybos antkainių patvirtinimo“ ir 2010 m. balandžio 6 d. SAM įsakymas Nr. V−267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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VVKT nuo 2010 metų pabaigos pradėjo vykdyti vaistinėse parduodamų vaistų
kainųstebėseną, kurios duomenys pateikiami šiame skyriuje.
Tyrimui VVKT pateikė 2011 metų pirmo, antro ir trečio ketvirčių vaistinėse
parduodamų vaistų kainų stebėsenos duomenis. Remiantis šiais duomenimis buvo įvertintas
vaistinėse parduodamų vaistų (neskirstant į kompensuojamuosius ir nekompensuojamus,
receptinius ir nereceptinius) kainų įskaitant PVM pokytis, atskirai palygintos 2011 metų
pirmo ir antro, antro ir trečio bei pirmo ir trečio ketvirčių vaistų kainos. Tyrimo metu
lyginant pirmo ir antro ketvirčio vaistų kainas išnagrinėtos 769 vaistų mažmeninės kainos,
analizuojant antro ir trečio bei pirmo ir trečio ketvirčių vaistų kainų dinamiką išnagrinėtos
762 vaistų mažmeninės kainos.
Iš nagrinėjamų 769 vaistų, platinamų vaistinėse, antrą ketvirtį palyginti su pirmu
40,96 proc. vaistų brango (315 vaistų), 58,65 proc. vaistų pigo (451 vaistas) ir 0,39 proc.
vaistų (3 vaistai) kainos nesikeitė.
38 pav. Vidutinių mažmeninių kainų pokytis lyginant 2011 m. II ketvirčio ir 2011 m. I
ketvirčio kainas

38 paveiksle matyti, kad antrą 2011 m. ketvirtį, palyginti su pirmu ketvirčiu, vaistai
pigo nesmarkiai − 25,36 proc. (195 vaistai) atpigusių vaistų pigo mažiau nei 1 proc.; iš viso iš
atpigusių vaistų 83,37 proc. vaistų pigo mažiau nei 5 proc. Kaip minėta, tik 3 vaistų kainos
nekito, tai sudarė tik 0,39 proc. visų nagrinėjamų vaistų. Brangę vaistai brango irgi
nesmarkiai − 34 proc. brangusių vaistų brango iki 1 proc.; iš viso iš pabrangusių vaistų 78,4
proc. brango iki 5 proc.
Nagrinėjami vaistai buvo suskirstyti į 4 intervalus pagal kainas: vaistai, kainuojantys
iki 10 litų, nuo 10 iki 20 litų, nuo 20 iki 50 litų, nuo 50 iki 100 litų. Analizuojamas šiuose
intervaluose esančių vaistų vidutinių mažmeninių kainų vidurkio pokytis, lyginant 2011 m.
antro ketvirčio ir pirmo ketvirčio kainas. Duomenys pateikti 39 paveiksle.
39 pav. Skirtingų kainų lygio vaistų vidutinių mažmeninių kainų pokytis 2011 m. II ketv.,
palyginti su 2011 m. I ketv.
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Skirstant vaistus į intervalus pagal jų mažmenines kainas, į pirmąjį intervalą (2011 m.
pirmojo ketvirčio kaina ‒ iki 10 Lt) pateko 200 vaistų (26,01 proc. nagrinėjamų vaistų), į
10−20 Lt kainuojančių vaistų intervalą – 326 vaistai (42,39 proc.), į 20−50 Lt kainuojančių
vaistų intervalą – 219 vaistų (28,48 proc.), į 50−100 Lt kainuojančių vaistų intervalą 24
vaistai, tai sudarė tik 3,12 proc. nagrinėjamų vaistų.
Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo, 2011 m. antrą ketvirtį, palyginti su 2011
m. pirmu ketvirčiu, labiausiai pigo 10−20 Lt kainuojantys vaistai (1,03 proc.), 20−50 Lt
kainuojantys vaistai pigo 0,69 proc., 50−100 Lt kainuojantys vaistai pigo 0,29 proc., o tai yra
perpus mažesnis nei vaistų, kainuojančių 20−50 Lt, pigimas, ir triskart mažesnis nei vaistų,
kainuojančių 10−20 Lt, pigimas. Mažiausiai, tik 0,05 proc., pigo iki 10 Lt kainuojantys
vaistai.
Lyginant 2011 m. antrą ketvirtį nagrinėtų vaistų kainų vidurkį su 2011 m. pirmo
ketvirčio nagrinėtų vaistų kainų vidurkiu nustatyta, kad kainų vidurkis sumažėjo 0,66 proc.
Toliau analizuojama 762 vaistų mažmeninėmis kainomis antro ir trečio bei pirmo ir
trečio ketvirčių kainų dinamika.
40 pav. Vidutinių mažmeninių kainų pokytis, lyginant 2011 m. III ketvirčio ir II ketvirčio
duomenis

40 paveiksle matyti, kad 2011 m. trečią ketvirtį palyginti su antru ketvirčiu vaistai
atpigo nesmarkiai − 18,37 proc. (140 vaistai) atpigusių vaistų pigo mažiau nei 1 proc.; iš viso
iš atpigusių vaistų 78,69 proc. vaistų pigo mažiau nei 5 proc. Iš nagrinėjamų 762 vaistų,
platinamų vaistinėse, III ketvirtį 49,08 proc. vaistų pigo (374 vaistų), 50,79 proc. vaistų
brango (387 vaistas) ir 0,13 proc. vaistų (1 vaistas) kainos nesikeitė.
Stebėtas nedidelis kai kurių vaistų brangimas – 47,55 proc. brangusių vaistų brango
iki 1 proc.; iš viso iš pabrangusių vaistų 88,11 proc. brango iki 5 proc.
Lyginant 2011 m. trečią ketvirtį nagrinėtų vaistų kainų vidurkį su 2011 m. antro
ketvirčio nagrinėtų vaistų kainų vidurkiu nustatyta, kad kainų vidurkis sumažėjo 0,81 proc.
Nagrinėjant 2011 m. laikotarpį nuo pirmo iki trečio ketvirčio matyti, kad 58,40 proc.
vaistų pigo (445 vaistai), 41,47 proc. vaistų brango (316 vaistų) ir 0,13 proc. vaistų (1 vaistas)
kainos nesikeitė. Trečio ketvirčio palyginimas su pirmu ketvirčiu pateiktas 41 paveiksle.
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41 pav. Vidutinių mažmeninių kainų pokytis lyginant 2011 m. III ketvirčio ir I ketvirčio
duomenis

41 paveiksle matyti, kad 2011 m. trečią ketvirtį palyginti su pirmu ketvirčiu 19,82
proc. (151 vaistas) atpigusių vaistų pigo mažiau nei 1 proc.; iš viso iš atpigusių vaistų 75,96
proc. vaistų pigo mažiau nei 5 proc. Pažymėtina, kad 24,04 proc. nagrinėjamų vaistų trečią
ketvirtį atpigo nuo 5 iki 50 proc. (107 vaistai, iš jų 48 atpigo nuo 10 iki 30 proc.).
Lyginant 2011 m. trečią ketvirtį nagrinėtų vaistų kainų vidurkį su pirmo ketvirčio
nagrinėtų vaistų kainų vidurkiu nustatyta, kad kainų vidurkis sumažėjo 1,49 proc.
Toliau pateikiamas vaistų vidutinių mažmeninių kainų vidurkio pokytis 2011 m.
trečią ketvirtį, palyginti su 2011 m. I ir II ketv.
42 pav. Skirtingų kainų lygio vaistų vidutinių mažmeninių kainų pokytis 2011 m. III ketv.,
palyginti su 2011 m. I ir II ketv.

42 pav. pavaizduotame intervale, iliustruojančiame vaistus, kurių vidutinė mažmeninė
kaina vaistinių tinkluose 2011 m. antrą ketvirtį. buvo iki 10 Lt pateko 204 vaistai (26,77
proc. nagrinėjamų vaistų), į 10−20 Lt kainuojančių vaistų intervalą – 320 vaistų (41,99 proc.),
į 20−50 Lt kainuojančių vaistų intervalą – 213 vaistų (27,95 proc.), į 50−100 Lt kainuojančių
vaistų intervalą 24 vaistai, kurie sudarė tik 3,15 proc. nagrinėjamų vaistų, į daugiau nei 100
Lt kainuojančių vaistų intervalą pateko tik 1 vaistas (0,13 proc. nagrinėjamų vaistų).
Nagrinėjant antro ir trečio ketvirčių mažmeninių vaistų kainų pokytį matyti, kad
mažiausiai (0,36 proc.) pigo 20−50 Lt kainuojantys vaistai; 50−100 Lt kainuojantys vaistai
pigo šiek tiek daugiau − 0,41 proc.; vaistai, kurių mažmeninė kaina buvo iki 10 Lt, pigo 0,94
proc., panašiai pigo ir 10−20 Lt kainuojantys vaistai (1,06 proc.), vaistas, kurio kaina buvo
daugiau nei 10 Lt, brango 2,66 proc.
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Lyginant 2011 m. trečio ketvirčio duomenis su pirmo ketvirčio duomenimis, matyti
panaši tendencija: labiausiai pigo 10−20 Lt kainuojantys vaistai (2,31 proc.), iki 10 Lt
kainuojantys vaistai pigo šiek tiek mažiau – 1,63 proc., tiek 20−50 Lt, tiek 50−100 Lt
kainuojantys vaistai pigo nesmarkiai – atitinkamai 0,24 proc. ir 0,45 proc.
Apibendrinant vidutinių mažmeninių vaistų kainų pokyčio analizę galima teigti, kad
2011 metais nustatyta vaistų, parduodamų vaistinėse galutiniam vartotojui, vidutinių
mažmeninių kainų mažėjimo tendencija, lyginant pirmo, antro ir trečio ketvirčių vaistų
kainas. Šią tendenciją galima sieti su teisės aktais įvesta nekompensuojamųjų vaistų kainų
reguliacija, kuria nustatyti maksimalūs prekybiniai antkainiai.
Kadangi patikimi VVKT vykdomo vaistų kainų stebėsenos duomenys apima tik 2011
metų laikotarpį, siekiant apimti įvadinėje tyrimo ataskaitoje suderintą 2006−2010 metų
analizės laikotarpį, nekompensuojamųjų vaistų analizei pasirinkta reprezentatyvi
nekompensuojamųjų vaistų imtis:
-

-

-

-

100 didžiausias išlaidas 2010 m. sudarančių (didžiausi pardavimai pinigine
išraiška mažmeninėmis kainomis) receptinių nekompensuojamųjų vaistinių
preparatų, toliau šioje ataskaitoje jie vadinami „daugiausiai parduodami
nekompensuojamieji receptiniai vaistai“ – tai atitinka įvadinėje tyrimo ataskaitoje
nurodytas sąvokas „didžiausias išlaidas sudarantys“ ar „didžiausi pardavimai
vertinant pinigais“;
100 populiariausių 2010 m. (didžiausi pardavimai vertinant pakuotėmis)
receptinių nekompensuojamųjų vaistinių preparatų, toliau šioje ataskaitoje jie
vadinami „daugiausiai vartojami (populiariausi) receptiniai nekompensuojamieji
vaistai“ – tai atitinka įvadinėje tyrimo ataskaitoje nurodytas sąvokas
„populiariausi“ ar „didžiausi pardavimai vertinant pakuotėmis“;
100 didžiausias išlaidas 2010 m. sudarančių (didžiausi pardavimai pinigine
išraiška mažmeninėmis kainomis) nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų, toliau
šioje ataskaitoje jie vadinami „daugiausiai parduodami nereceptiniai (OTC)
vaistai“ – tai atitinka įvadinėje tyrimo ataskaitoje nurodytas sąvokas „didžiausias
išlaidas sudarantys“ ar „didžiausi pardavimai vertinant pinigais“;
100 populiariausių 2010 m. (didžiausi pardavimai vertinant pakuotėmis)
nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų, toliau šioje ataskaitoje jie vadinami
„daugiausiai vartojami (populiariausi) nereceptiniai (OTC) vaistai“ – tai atitinka
įvadinėje tyrimo ataskaitoje nurodytas sąvokas „populiariausi“ ar „didžiausi
pardavimai vertinant pakuotėmis“.

Analizei naudotasi UAB „Softdent“ duomenų bazės PharmaZOOM, kurioje
pateikiami išsamūs rinkos duomenys nuo 2006 m. (pardavimai pinigine išraiška
didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis, parduotų pakuočių skaičius), duomenimis. Kaip
alternatyvą buvo svarstyta naudoti IMS Health duomenų bazę, kuri pateikia ankstesnių metų
duomenis (nuo 2002 m.), tačiau ši alternatyva buvo atmesta, nes minėta duomenų bazė
nepateikia duomenų apie pardavimus mažmeninėmis kainomis, o norint įvertinti vaistinių
preparatų kainos įtaką vaistų prieinamumui vartotojams, mažmeninė kaina yra tinkamas
analizei indikatorius. Pagrindinė PharmaZOOM duomenų bazės įtaka vaistų kainų analizei
pasireiškia tuo, kad duomenų bazėje pateikiamos vidurkinės atitinkamų metų mažmeninės
vaistų kainos, kurios apskaičiuojamos ne pagal faktines pardavimų kainas, o pagal vidurkines
didmenines kainas, prie didmeninių kainų pridėjus vidutinius mažmeninius antkainius ir
PVM. Atkreiptinas dėmesys, kad vaistų kaina priklauso nuo rinkoje taikomų gamintojų,
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didmenininkų ir vaistinių prekybinių nuolaidų, tačiau jos nėra apskaitomos nei valstybinėse,
nei privačiose duomenų bazėse, todėl jų įtakos vaistų kainoms nustatyti nėra galimybių.
Analizei atrinkti vaistai reprezentuoja labiausiai vartojamus bei daugiausiai
parduodamus nekompensuojamuosius vaistus, kurių kainos yra ypač svarbios galutiniams
vartotojams. Vaistų reprezentatyvumą leidžia įvertinti palyginimas: 100 daugiausiai
parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų pardavimai mažmeninėmis kainomis
2010 m. užėmė 61,5 proc. visos receptinių nekompensuojamųjų vaistų rinkos, 100
daugiausiai parduodamų OTC vaistų 2010 m. sudarė 54,6 proc. visos OTC preparatų rinkos.
Siekiant užtikrinti statistinį analizės patikimumą, nagrinėta ir po 100 atitinkamai didžiausią
rinkos dalį vertinant pakuotėmis užimančių receptinių nekompensuojamųjų ir OTC vaistų.
Abiejuose sąrašuose esančių vaistų nagrinėjimas užtikrina statistinės analizės patikimumą,
nes daugiausiai vartojamų (populiariausių) vaistų sąraše esantys vaistai tarpusavyje yra daug
panašesni pagal kainas negu daugiausiai parduodamų vaistų sąraše esantys vaistai (šiame
sąraše yra vaistai, kurių kainos gali skirtis keliais kartais). Todėl lyginant abiejuose sąrašuose
esančių vaistų kainų tendencijas, galima patikrinti tendencijų teisingumą.
Vertinant vidutines mažmenines nekompensuojamųjų vaistų kainas pastebima
tendencija, kad vidutinė mažmeninė kaina yra didesnė daugiausiai parduodamų vaistų
sąrašuose nei daugiausiai vartojamų (populiariausių) vaistų sąrašuose esančių vaistų. Buvo
daroma prielaida, kad vaistai, esantys bet kurios kategorijos (receptinių nekompensuojamųjų
ar nereceptinių (OTC)) vaistų abiejuose sąrašuose, yra aktualiausi vartotojams, taigi jų
parduodama daug pakuočių bei jų pardavimai rinkoje vertinant pinigais yra didžiausi. Be to,
vertinant būtent šių vaistų kainas, galima gauti tiksliausią informaciją apie rinkos situaciją ir
tendencijas, nes eliminuojamos ribinės reikšmės. Palyginus visų vaistų kategorijų sąrašus,
buvo pastebėta, kad OTC ir receptinių nekompensuojamųjų vaistų kategorijose atitinkamai
79 ir 70 proc. vaistinių preparatų daugiausiai parduodamų vaistų sąrašuose ir daugiausiai
vartojamų (populiariausių) sąrašuose sutapo, tačiau vaistai, kuriais sąrašai skyrėsi, buvo
brangesni būdami daugiausiai parduodamų vaistų sąrašuose.
Tai iliustruojant sudarytas trečiasis vaistinių preparatų sąrašas, į kurį įtraukiami ir
daugiausiai parduodamų vaistų sąrašuose, ir daugiausiai vartojamų (populiariausių) vaistų
sąrašuose esantys vaistiniai preparatai (toliau – sutampančių vaistų sąrašas), ir lyginamos
tiek pradiniuose (daugiausiai parduodamų vaistų sąrašuose ir daugiausiai vartojamų
(populiariausių) vaistų sąrašuose), tiek sutampančių vaistų sąrašuose esančių vaistų vidutinės
mažmeninės kainos. Sutampančiuose vaistų sąrašuose esančių vaistinių preparatų kainų
analizė pateikta atitinkamuose poskyriuose, kuriuose atskirai analizuojamos receptinių
nekompensuojamųjų ir nereceptinių (OTC) vaistų kainos.
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Receptinių nekompensuojamųjų vaistų analizė
Reprezentatyviai analizei atrinktų vaistų sąrašai pateikti 19−20 lentelėse.
19 lentelė. Daugiausiai parduodamų receptinių
nekompensuojamųjų vaistų sąrašas

Eil
Nr.

Pavadinimas

20 lentelė. Daugiausiai vartojamų
(populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų
vaistų sąrašas

1

Sermion dengt.tab. 10 mg N50

Eil
Nr.
1

2

Nimesil gran. 100 mg/2 g N30

2

3
4
5
6
7
8

Avonex 30 µg Bioset inj. N4
Kalio chloridas Glaxo ret. tab. 750 mg N30
Lexotanil tab. 3 mg N30
Mildronats 500 mg/5 ml inj. N10
Xanax tab. 0,5 mg N100
Ketanov dengt.tab. 10 mg N20

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Cialis dengt.tab. 20 mg N2
Mildronats caps. 500 mg N60
Fastum Gel 25 mg/g 50 g
Phezam caps. N60
NuvaRing N1
Detralex 500mg dengt. tab. N30
Milgamma N inj. 2ml N25
Macmiror Complex 500 mg vag. supp. N8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

Humalog Mix 25 Pen 100IU/ml inj. 3 ml N5

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Viagra dengt.tab. 100 mg N4
Yasminelle tab. N21
Yarina dengt. tab. N21
Tanakan dengt.tab. 40 mg N90
Lindynette 20 dengt. tab. N63
Neurorubin Mepha inj. 3 ml N5
Aponil tab. 100 mg N30
Mirena 20 µg/24 val. N1
Xanax tab. 1 mg N100
Dolmen dengt.tab. 25 mg N10
Vermox Gedeon tab. 100 mg N6
Duphaston dengt. tab. 10 mg N20
Fastum Gel 25 mg/g 100 g
Nexium tab. 40 mg N14
Bromazepam Lannacher dengt. tab. 3 mg
N20
Stilnox dengt.tab. 10 mg N20
Oftan Catachrom drops 10 ml
Betaserc tab. 24 mg N50
Betaserc tab. 16 mg N60
Evra transd.pleistr. 6 mg+0,6 mg/20 cm² N3
Lindynette 30 dengt. tab. N63

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 250
ml
Lexotanil tab. 3 mg N30
Cinnarizin Actavis tab. 25 mg N50
Ketanov dengt.tab. 10 mg N20
Bromazepam Lannacher dengt. tab. 3 mg N20
Nimesil gran. 100 mg/2 g N30
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml
500ml
Kalio chloridas Glaxo ret.tab. 750 mg N30
Phezam caps. N60
Fastum Gel 25 mg/g 50 g
Dolmen dengt.tab. 25 mg N10
Mildronats 500 mg/5 ml inj. N10
Oftan Catachrom drops 10ml
Loperamid Rth 2 mg tab. N10
Natrio chloridas izot. Sanitas 9 mg/ml 5 ml inj.
N10
Aquadetrim Vitaminas D3 tirp. 15 000 UI/ml
10 ml
Vermox Gedeon tab. 100 mg N6
Neurorubin Mepha inj. 3 ml N5
Coxtral 100 mg tab. N10
Ringerio acetatas Fresenius inf. 500 ml
Flucinar tep. 0,25 mg/g 15 g
Bromazepam Lannacher dengt. tab. 6 mg N20
Mildronats caps. 500 mg N60
Dexona Eye/Ear drops 5 ml
Clotrimazolum Glaxo cream 10 mg/g 20 g
Aponil tab. 100 mg N30
Somnols dengt.tab. 7,5 mg N20
Detralex 500 mg dengt. tab. N30
Mydocalm dengt. tab. 150 mg N30
Askorbo rūgštis Sanitas 5% 2 ml inj. N10
Fastum Gel 25 mg/g 100 g

33
34
35
36
37
38

Baneocin ung. 20 g
Tobrex drops 3 mg/ml 5ml
Macmiror Complex 500 mg vag. supp. N8
Furosemid Polpharma tab. 40 mg N50
Majamil dengt.tab. 50 mg N20
Stilnox dengt.tab. 10 mg N20

33
34
35
36
37
38

Pavadinimas
Sermion dengt.tab. 10 mg N50
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39
40
41
42
43
44

125

Arthryl milt. 1,5 g pakelyje N20
Procoralan 5 mg tab. N56
Somnols dengt.tab. 7,5 mg N20
Cyclo 3 Fort caps. N30
Nexium tab. 20 mg N14
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml
250 ml
Bioparox 0,125 mg/d aer. 400 doz.
Mercilon tab. 0,15 mg+0,02 mg N63

39
40
41
42
43
44

Xanax tab. 0,5 mg N100
Halcion tab. 0,25 mg N10
Polygynax vag. caps. N6
Yarina dengt. tab. N21
Yasminelle tab. N21
Bioparox 0,125 mg/d aer. 400 doz.

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Diflucan caps. 150 mg N1
Rudotel tab. 10 mg N50
Cirrus 5 mg/120 mg ret. tab. N14
Duphaston dengt.tab. 10 mg N20

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Pirantelio susp. 250 mg/5 ml 15 ml
Ranigast dengt. tab. 150 mg N60
Cinnarizin Rth 75 mg caps. N50
Umckalor tirp. 0,8 g/g 20ml
Norbactin dengt.tab. 400 mg N10
Zepilen inj. 1 g N1
Ksantinolio nikotinatas Liuks tab. 150 mg N60
Lomexin ovulės 200 mg N3
Tazepam tab. 10 mg N50
Reflin milt.inj. 1 g N1
Panangin 10 ml inj. N5
Zolpidem Hexal dengt. tab. 10 mg N20
Metoclopramid Polpharma tab. 10 mg N50
Diclovit caps. N50
Tobradex drops 3 mg+1 mg/ml 5 ml

69
70
71
72
73
74
75

Radedorm tab. 5 mg N20
Duphalac tirp. 667 g/l 200 ml
Hypnogen dengt. tab. 10 mg N15
Arcoxia tab. 120 mg N7
Milgamma N inj. 2 ml N25
Duphalac tirp. 667 g/l 500 ml
Biseptol Polfa tab. 480 mg N20

76
77
78
79
80
81

Mydocalm dengt.tab. 150 mg N30
Procoralan 7,5 mg tab. N56
Natrio chloridas izot. Sanitas 9 mg/ml 5 ml
inj. N10
Umckalor tirp. 0,8 g/g 20 ml
Jeanine dengt.tab. N21
Lomexin ovulės 200 mg N3
Oftan Dexa−Chlora drops 1 mg+2 mg/ml 10
ml
Polygynax vag.caps. N6
Terbinafin Actavis 250 mg tab. N28
Baneocin ung. 20 g
Mildronats caps. 250 mg N60
Coxtral 100 mg tab. N10
Cirrus 5 mg/120 mg ret. tab. N14
Hepa−Merz gran. 3 g/5 g maiš. po 5 g N30
Novynette dengt. tab. 0,15 mg+0,02 mg N63
Duphalac tirp. 667 g/l 500 ml
Logest dengt. tab. N21
Acic 400 mg tab. N35
Tobrex drops 3 mg/ml 5 ml
Arcoxia tab. 120 mg N7
Pegasys 180 µg/0,5 ml inj. N1
Bromazepam Lannacher dengt. tab. 6 mg
N20
Regulon dengt. tab. N63
Ranigast dengt. tab. 150 mg N60
Fortrans milt. 75 g maiš. N4
Diclovit caps. N50
Flucinar tep. 0,25 mg/g 15 g
Lopedium caps. 2 mg N30
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml
500 ml
Clotrimazolum Glaxo cream 10 mg/g 20 g
Cinnarizin Rth 75 mg caps. N50
Brexin tab. 20 mg N20
Diflucan caps. 150 mg N1
Askorbo rūgštis Sanitas 5% 2 ml inj. N10
Diane dengt. tab. N21

Lopedium caps. 2 mg N30
Oftan Dexa−Chlora drops 1 mg+2 mg/ml 10
ml
Cyclo 3 Fort caps. N30
NuvaRing N1
Loperamid Polfa tab. 2 mg N30

76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86

Fraxiparine 2850 0,3 ml inj. N10
Milgamma N caps. N100
Daktarin oral gel 20 mg/g 40 g
Cilest tab. N21
Zolpidem Hexal dengt. tab. 10 mg N20

82
83
84
85
86

Mildronats caps. 250 mg N60
Mucofluid tirp. tab. 200 mg N30
Logest dengt. tab. N21
Eunoctin tab. 10 mg N10
Libexin tab. 100 mg N20
Clotrimazolum Homeofarm cream 10 mg/g 20
g
Somnols dengt.tab. 7,5 mg N10
Paracetamol Sanitas 500 mg tab. N100
Lomexin ovulės 600 mg N1
Clotrimazolum Glaxo tab. 100 mg N6
Lorinden A tep. 15 g

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ketanov 30mg/ml inj. N10
Cinnarizin Actavis tab. 25 mg N50
Lomexin ovulės 600 mg N1
Sermion dengt.tab. 5 mg N30
Mucofluid tirp.tab. 200 mg N30
Ipertrofan dengt.tab. 40 mg N20
Duphalac tirp. 667g/l 200 ml
Trittico ret.tab. 150 mg N20
Cololyt gran. N3
Tobradex drops 3 mg+1 mg/ml 5 ml
Halcion tab. 0,25 mg N10
Aquadetrim Vitaminas D3 tirp. 15 000
UI/ml 10 ml
Femina−35 dengt. tab. N21
Clotrimazolum Glaxo tab. 100 mg N6

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Trichopol tab. 250 mg N20
Sermion dengt. tab. 5 mg N30
Betaserc tab. 16 mg N60
Jeanine dengt. tab. N21
Piracetam Egis dengt. tab. 800 mg N30
Lindynette 20 dengt. tab. N63
Evra transd.pleistr. 6 mg+0,6 mg/20 cm² N3
Ketanov 30 mg/ml inj. N10
Mydocalm 100 mg/1 ml inj. N5
Gliukozė Fresenius inf. 50 mg/ml 500 ml
Stoptussin tab. 100 mg+4 mg N20
Ambrosan tab. 30 mg N20
Arthryl milt. 1,5 g pakelyje N20
Nexium tab. 20 mg N14

Kiekviename iš sąrašų buvo vertinamas kiekvieno analizuojamo vaistinio preparato
kainos pokytis 2006−2010 m., taip pat vertinama vidutinė mažmeninė kaina, gauta išvedus
100 analizuojamų vaistinių preparatų kainų konkrečiais metais vidurkį. Vidutinės kainos
metodas leido įvertinti bendrą vaistų kainų lygį ir pokyčius, taip pat iš dalies eliminuoti
PharmaZOOM duomenų bazės taikomą maksimalių vidurkinių kainų įtaką analizei.
Atsižvelgiant į tai, kad dalies vaistinių preparatų, kurių buvo daugiausiai parduodama
pinigais arba pakuotėmis 2010 m., ankstesniais metais rinkoje nebuvo, ir siekiant gauti
objektyvius duomenis lyginant vidutines kainas, į analizuojamų vaistų sąrašus buvo
įtraukiami tik tie vaistai, kurie buvo rinkoje visą nagrinėjamą laikotarpį, t. y. nuo 2006 iki
2010 metų. Atskiru priedu (2 priedas) pateikiami analizei naudotų vaistinių preparatų kainų
pokyčiai, lyginant 2006 ir 2010 metų kainas (remiantis PharmaZOOM duomenimis).
Analizuojant daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų
vaistų mažmeninių kainų pokyčius, matoma akivaizdi kainų augimo tendencija: nuo 2006 iki
2010 m. net 98 iš šių vaistų mažmeninė kaina augo, o 2 vaistų – mažėjo. Šią tendenciją
iliustruoja 43 paveiksle pateikti receptinių nekompensuojamų vaistų kainų pokyčių grafikai.
43 pav. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše
esančių vaistų vidutinių mažmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
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Detali informacija apie daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių
nekompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų kainų pokyčius ir vaistų sąrašai pateikiami 2
priedo 6 ir 7 lentelėse.
Vertinant daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų mažmeninių
kainų pokyčius, gaunama panaši tendencija, kaip ir vertinant populiariausių receptinių
nekompensuojamųjų vaistų kainų pokyčius: nuo 2006 iki 2010 m. absoliuti dauguma, t. y. 96
vaistai, brango ir tik 4 vaistai atpigo. Šias tendencijas iliustruoja 44 paveiksle pateikti
grafikai.
44 pav. Daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų
vidutinių mažmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.

Detali informacija apie daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų
vaistų sąraše esančių vaistų kainų pokyčius ir vaistų sąrašai pateikiami 2 priedo 8 ir 9
lentelėse.
Analizuojant receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų pokyčius pastebėta
tendencija, kad nors vidutinė daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių
nekompensuojamųjų vaistų vidutinė kaina yra linkusi didėti, pigesnių vaistų kainos yra
linkusios augti labiau nei vidutinės, o brangesnių vaistų kainos linkusios šiek tiek mažėti.
Siekiant įvertinti šią tendenciją, daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių
nekompensuojamųjų vaistų sąrašas buvo suskaidytas į 4 dalis pagal vaistų kainas: vaistai
buvo suskirstyti į kainuojančius iki 10 Lt, tarp 10 ir 20 Lt, tarp 20 ir 50 Lt ir daugiau nei 50
Lt.
45 pav. Receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų pokyčių 2010 m. palyginimas su 2006
m., grupuojant vaistus pagal jų kainą
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45 paveiksle ir 2 priedo 10 lentelėje pateikti duomenys patvirtina tendenciją, kad
pigesni vaistai yra linkę brangti, o brangesni − pigti. Tai iš dalies paaiškina ir bendrą kainų
dinamiką 2006−2010 metais, didesnio skaičiaus pigesnių vaistų didesnis brangimas persvėrė
brangesnių vaistų mažesnį brangimą ar pigimą ir lėmė vidutinių vaistų kainų didėjimą.
Receptinių nekompensuojamųjų vaistų vidutinių mažmeninių kainų analizė parodė
(46−47 pav.), kad daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų vidutinės
mažmeninės kainos 2006−2009 metais buvo gana stabilios, o 2010 m. padidėjo, palyginti su
2009 m. Tuo tarpu daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų
vaistų vidutinės mažmeninės kainos didėjo visą 2006−2010 m. laikotarpį. Manytina, kad
vidutinių mažmeninių receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų padidėjimą 2009−2010
metais lėmė PVM padidėjimas.103
46 pav. Daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų
vidutinių mažmeninių kainų (Lt) dinamika 2006−2010 m.

47 pav. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamų vaistų sąraše
esančių vaistų vidutinių mažmeninių kainų (Lt) dinamika 2006 − 2010 m.

Vidutinė sutampančių receptinių nekompensuojamų vaistų sąraše esančių vaistų
pakuotės kaina 2010 m. buvo 29,59 Lt (mažmeninė kaina), 18,34 Lt (didmeninė kaina).
Palyginti su daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamų vaistų sąraše esančių
vaistų vidutine kaina 2010 m., ši kaina buvo 72 proc. mažesnė, lyginant didmenines kainas,
ir 69 proc. mažesnė, jei lygintume mažmenines kainas. Palyginti su daugiausiai vartojamų
(populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų vidutine kaina
2010 m., ši kaina buvo 25 proc. didesnė, lyginant tiek didmenines, tiek mažmenines kainas.
Vidutinių kainų skirtumai sutampančių nekompensuojamųjų receptinių vaistų ir daugiausiai
parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše ir daugiausiai vartojamų
(populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše rodo tendenciją, kad vaistai,
kurių pardavimai didesni vertinant pinigais, yra brangesni, o vaistai, kurių pardavimai
(suvartojimas) vertinant pakuotėmis didesni, yra pigesni, palyginti su sutampančių
nekompensuojamųjų vaistų sąrašo vaistiniais preparatais.
2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI−114 ir 2009 m. liepos 22 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XI−386
103
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21 lentelė. Receptiniai nekompensuojamieji vaistai, patenkantys tiek į daugiausiai
parduodamų, tiek į daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų
vaistų sąrašą (sutampančių receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąrašas)
Eil Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Pavadinimas
Sermion dengt.tab. 10 mg N50
Nimesil gran. 100 mg/2 g N30
Kalio chloridas Glaxo ret.tab. 750 mg N30
Lexotanil tab. 3 mg N30
Mildronats 500mg/5ml inj. N10
Xanax tab. 0,5mg N100
Ketanov dengt.tab. 10 mg N20
Mildronats caps. 500 mg N60
Fastum Gel 25 mg/g 50 g
Phezam caps. N60
NuvaRing N1
Detralex 500 mg dengt. tab. N30
Milgamma N inj. 2 ml N25
Macmiror Complex 500 mg vag. supp. N8
Yasminelle tab. N21
Yarina dengt. tab. N21
Lindynette 20 dengt. tab. N63
Neurorubin Mepha inj. 3 ml N5
Aponil tab. 100 mg N30
Dolmen dengt.tab. 25 mg N10
Vermox Gedeon tab. 100 mg N6
Duphaston dengt.tab. 10 mg N20
Fastum Gel 25mg/g 100 g
Bromazepam Lannacher dengt.tab. 3 mg N20
Stilnox dengt.tab. 10 mg N20
Oftan Catachrom drops 10 ml
Betaserc tab. 16 mg N60
Evra transd.pleistr. 6 mg+0,6 mg/20 cm² N3
Arthryl milt. 1,5g pakelyje N20
Somnols dengt.tab. 7,5 mg N20
Cyclo 3 Fort caps. N30
Nexium tab. 20 mg N14
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 250 ml
Bioparox 0,125mg/d aer. 400doz.
Mydocalm dengt.tab. 150mg N30
Natrio chloridas izot. Sanitas 9mg/ml 5ml inj. N10
Umckalor tirp. 0,8 g/g 20 ml
Jeanine dengt.tab. N21
Lomexin ovulės 200 mg N3
Oftan Dexa−Chlora drops 1 mg+2 mg/ml 10 ml
Polygynax vag. caps. N6
Baneocin ung. 20 g
Mildronats caps. 250 mg N60
Coxtral 100 mg tab. N10
Cirrus 5 mg/120 mg ret. tab. N14
Duphalac tirp. 667g/l 500ml
Logest dengt. tab. N21
Tobrex drops 3 mg/ml 5 ml
Arcoxia tab. 120 mg N7
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Bromazepam Lannacher dengt.tab. 6 mg N20
Ranigast dengt. tab. 150 mg N60
Diclovit caps. N50
Flucinar tep. 0,25 mg/g 15 g
Lopedium caps. 2 mg N30
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 500 ml
Clotrimazolum Glaxo cream 10 mg/g 20g
Cinnarizin Rth 75mg caps. N50
Diflucan caps. 150 mg N1
Askorbo rūgštis Sanitas 5% 2 ml inj. N10
Zolpidem Hexal dengt. tab. 10 mg N20
Ketanov 30 mg/ml inj. N10
Cinnarizin Actavis tab. 25 mg N50
Lomexin ovulės 600 mg N1
Sermion dengt.tab. 5 mg N30
Mucofluid tirp.tab. 200 mg N30
Duphalac tirp. 667 g/l 200 ml
Tobradex drops 3 mg+1 mg/ml 5 ml
Halcion tab. 0,25 mg N10
Aquadetrim Vitaminas D3 tirp. 15 000 UI/ml 10 ml
Clotrimazolum Glaxo tab. 100 mg N6

Receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų dinamikos analizės duomenys koreliuoja
su rinkos duomenimis (žr. 48 paveikslą). Analizės metu nustatytą receptinių
nekompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų didėjimo tendenciją patvirtina ir rinkos
duomenys – minėtu laikotarpiu smarkiai mažėjant receptinių nekompensuojamųjų vaistų
pardavimams pakuotėmis, pardavimai mažmeninėmis kainomis akivaizdžiai didėjo.
48 pav. Receptinių nekompensuojamųjų vaistų rinkos dinamika 2006–2010 m.
(vertinami pardavimai mažmeninėmis kainomis ir parduotų pakuočių skaičius)104

Atlikus receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų dinamikos analizę, galima teigti,
kad 2006−2010 metų periodu didėjo mažmeninės receptinių nekompensuojamųjų vaistų
104

PharmaZOOM duomenys
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kainos. Sugretinus receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūros ir kainų
dinamikos analizės duomenis galima teigti, kad:
− receptinių nekompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos analizuotu laikotarpiu padidėjo,
tai iš esmės neigiamai paveikė šių vaistų prieinamumą vartotojams kainų požiūriu.
− šias tendencijas galėjo lemti tiek gamintojų ir prekybininkų branginami vaistai, tiek PVM
pokyčiai nekompensuojamiesiems vaistams (2008 metų pabaigoje pradėtas taikyti įprastas
PVM tarifas (iki tol taikytas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas visiems vaistams), 2009 m.
didėjęs PVM tarifas).
Nereceptinių (OTC) vaistų kainų analizė
Vadovaujantis tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ įvadine ataskaita, nereceptinių vaistų analizei buvo
atrinkta 100 didžiausius pardavimus rinkoje sudarančių vaistų ir 100 populiariausių vaistų
pagal parduotų pakuočių skaičių. Vaistai atrinkti iš PharmaZOOM duomenų bazės,
pardavimų dydžiui pinigais ir pakuotėmis nustatyti naudoti 2010 metų duomenys. Šių vaistų
sąrašai – daugiausiai parduodamų OTC vaistų ir daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC
vaistų sąrašai, pateikti 22−23 lentelėse.
22 lentelė. Daugiausiai parduodamų OTC vaistų
sąrašas

Eil
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pavadinimas
Carsil dengt.tab. 35 mg N80
Gelomyrtol forte dengt.caps. 300 mg N20
Ibumetin 400 mg tab. N10
Magnesium Protina Diasporal gran. 300 mg
maiš. N50
Essentiale forte N caps. 300 mg N30
Raniberl dengt. tab. 150 mg N10
Gripex dengt. tab. N12
Magne B6 dengt. tab. N50
Širdies lašai BP drops 40 ml
Oscillococcinum tab. N6
Neocitramonas tab. N100
Sinupret dengt. tab. N100
Faringodol forte past. 150 mg N16
ACC Long 600 mg eff. tab. N10
Panangin dengt. tab. N50
Smecta milt. 3 g N30
Otrivin Menthol spray 1 mg/ml 10 ml
Magvit tab. (blisteriai) N50
Lioton 1000 gel 100 000 UI/100 g 50 g
Sedatif PC tab. N40
TheraFlu ND sach. N6
Otrivin MD spray 1 mg/ml 10 ml
Calcigran chew. tab. N100
Prostamol uno caps. 320 mg N30

23 lentelė. Daugiausiai vartojamų
(populiariausių) OTC vaistų sąrašas

Eil
Nr.

Pavadinimas
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ibumetin 400 mg tab. N10
Raniberl dengt.tab. 150 mg N10
Širdies darbą gerinantys lašai BP 30 ml
Carsil dengt.tab. 35 mg N80
Valerijonų tinktūra Valentis 50ml
Gudobelių skystasis ekstr. BP (1:1) 25 ml
Gelomyrtol forte dengt.caps. 300 mg N20
Galazolin drops 1 mg/ml 10 ml
Ibuprom dengt.tab. 200 mg N10
Brontex Rth 30 mg tab. N20
Paracetamol Actavis tab. 500 mg N20
Saridon tab. N10
Pertussinum N forte sir. 100 ml
Gripex dengt.tab. N12
Vandenilio peroksidas Valentis 3% 100 ml
Faringodol forte past. 150 mg N16
Rameval drops 50 ml
Essentiale forte N caps. 300 mg N30
Panangin dengt.tab. N50
No−Spa tab. 40 mg N20
Vidurių lašai Valentis 25 ml
Otrivin MD spray 1 mg/ml 10 ml
APAP dengt.tab. 500 mg N12
Rennie tab. N24
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26
27
28
29
30
31
32
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25
26
27
28
29
30
31
32

Radirex tab. 513,5 mg N10
Salicilo rūgštis Valentis 1% spir. 80 ml
Neocitramonas tab. N100
Salicilo rūgštis VFF 1% odos tirp. 40 ml
Otrivin Menthol spray 1 mg/ml 10 ml
Brontex Rth 15mg/5ml sirupas 100 ml
Sedatif PC tab. N40
Tavegyl tab. 1mg N20

33
34
35
36
37
38

Linex caps. N16
Neurorubine Forte Lactab N20
Pertussinum N forte sir. 100 ml
Gudobelių skystasis ekstr. BP (1:1) 25 ml
Vibrocil drops 15 ml
Valerijonų tinktūra Valentis 50 ml
Hedelix Hustensaft 8mg/ml sir. 100ml
Oculoheel drops 0,45ml indelyje−lašintuve
N15
Stodal sir. 200ml
Xymelin spray 1mg/ml 15ml
No−Spa tab. 40mg N20
Prospan sir. nuo kosulio 7mg/ml 100ml
Brontex Rth 30mg tab. N20
Širdies darbą gerinantys lašai BP 30ml

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Ibuprom dengt.tab. 200mg N10
Tavegyl tab. 1mg N20
Hemorol supp. N12
Decatylen past. N20
Galazolin drops 1mg/ml 10ml
TheraFlu NT sach. N6
Postinor 2 tab. 0,75mg N2
Coldrex HotRem Lemon 5g milt. N10
Voltaren Emulgel 10mg/g 50g
Mezym forte 20 000 dengt.tab. N100
Olynth aer. 1mg/ml 10ml
Brontex Rth 15mg/5ml sirupas 100ml
Hjertemagnyl 150mg tab. N90
Hexoraletten N past. N20
Hexoral spray 200mg/100ml 40ml
Espumisan L emul. 40mg/ml 30ml
Acic cream 50mg/g 2g
Saridon tab. N10
Rennie tab. N24
Actifed tab. N12
Solpadeine Soluble tirp.tab. N12
Trachisan Lozenges past. N20
Actifed Expectorant tirp. 100ml
Deep Relief gel 50g
Viburcol supp. N12
Fervex 13,1g gran. N8
ACC gran. 200mg/3g maiš. N20
Xymelin Menthol spray 1mg/ml 10ml
Diclac gel 50mg/g 50g
Daleron Cold 3 dengt.tab. N24
Psilo Balsam gel 1g/100g 20g
Rowatinex caps. N100
Microlax klizma 5ml N12
Bepanthen tep. 5% 30g

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75

Tantum Verde spray 1,5mg/ml 30ml
Vitaminas A+E Glaxo Extra caps. N30
Hexaspray 2,5% 30g

73
74
75

Vibrocil drops 15ml
TheraFlu ND sach. N6
Magne B6 dengt.tab. N50
Ambroxol Sandoz tab. 30mg N20
Linex caps. N16
Bisacodyl Polfa Rzeszow dengt.tab. 5mg
N30
Ibumetin 200mg tab. N10
Jodas BP 5 % odos tirpalas 10ml
Vitaminas A+E Glaxo Extra caps. N30
Oscillococcinum tab. N6
Pertussinum N (125g) sir. 100ml
Hemorol supp. N12
Xymelin spray 1mg/ml 15ml
ACC Long 600mg eff.tab. N10
Hedelix Hustensaft 8mg/ml sir. 100ml
Olynth aer. 1mg/ml 10ml
Hjertemagnyl 150mg tab. N90
Espumisan L emul. 40mg/ml 30ml
Lioton 1000 gel 100 000 UI/100g 50g
Hexoraletten N past. N20
Falimint dengt.tab. 25mg N20
Stodal sir. 200ml
Hjertemagnyl tab. N30
Vandenilio peroksidas Valentis 3% 50ml
Magvit tab. (blisteriai) N50
Neurorubine Forte Lactab N20
Briliantinis žaliasis BP tirp. 1g/100ml 10ml
TheraFlu NT sach. N6
Acic cream 50mg/g 2g
Jodo spiritinis tirpalas BP 0,05 10ml
Xymelin Menthol spray 1mg/ml 10ml
Decatylen past. N20
Solpadeine Soluble tirp.tab. N12
Trachisan Lozenges past. N20
Menovazinas N Valentis tirp. 40ml
Prospan sir. nuo kosulio 7mg/ml 100ml
Coldrex tab. N12
Smecta milt. 3g N30
Bepanthen tep. 5% 30g
Oculoheel drops 0,45ml indelyje−lašintuve
N15
Calcigran chew.tab. N100
Sebidin past. N20
Coldrex HotRem Lemon 5g milt. N10
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Ambroxol Sandoz tab. 30mg N20

76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Sinupret drops 100ml
Coldrex tab. N12
No−Spa tab. 40mg N100
Falimint dengt.tab. 25mg N20
Euphorbium compositum S spray 20ml
Radirex tab. 513,5mg N10
Resorban cream 30g
Espumisan caps. 40mg N50
Rameval drops 50ml
ACC eff.tab. 200mg N20
Sinupret dengt.tab. N50

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Betadine tirp. 10mg/ml 30ml
APAP dengt.tab. 500mg N12
Pertussinum N (125g) sir. 100ml
Hexalyse tab. N30
Solpadeine tab. N12
Betadine tep. 100mg/g 20g
Jox spray 30ml
Aknecolor cream−pasta 10mg/g 30g
Neo−angin N past. N24
Vidurių lašai Valentis 25ml
Smecta milt. 3g N10
Actifed sir. 100ml
Traumeel S tep. 50g

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Magnesium Protina Diasporal gran. 300mg
maiš. N50
Psilo Balsam gel 1g/100g 20g
Bromhexin Berlin−Chemie draž. 8mg N25
ACC gran. 200mg/3g maiš. N20
Solpadeine tab. N12
Diclac gel 50mg/g 50g
Gudobelės tinktūra Valentis 80ml
Viburcol supp. N12
Fervex 13,1g gran. N8
Ricinų aliejus BP 50ml
Voltaren Emulgel 10mg/g 50g
Kamparo aliejus BP 0,1 tirp. 100mg/ml
30ml
Resorban cream 30g
Valeradix, Anti−Stress tab. N20
Smecta milt. 3g N10
Daleron Cold 3 dengt.tab. N24
Valeradix, Anti−Stress tab. N60
Hydrogenii peroxidum skystis 3% 100g
Sinupret dengt.tab. N100
Sukatžolių tinktūra Valentis 25ml
Deep Relief gel 50g
Ibumax dengt.tab. 400mg N10
Paracetamol Rth 250mg supp. N10
Espumisan caps. 40mg N50
Neo−angin N past. N24

Analizuojant daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų mažmeninių kainų
pokyčius, matoma akivaizdi kainų augimo tendencija nuo 2006 iki 2010 metų. 71 iš šių vaistų
mažmeninė kaina augo, 29 vaistų – mažėjo. Šią tendenciją iliustruoja 49 paveiksle pateikti
grafikai.
49 pav. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų sąraše esančių vaistų mažmeninių
kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.

Detali informacija apie daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų sąraše
esančių vaistų kainų pokyčius ir vaistų sąrašai pateikiami 2 priedo 11 ir 12 lentelėse.
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Vertinant daugiausiai parduodamų OTC vaistų mažmeninių kainų pokyčius, matoma
panaši tendencija, kaip ir vertinant populiariausių OTC vaistų kainų pokyčius: nuo 2006 iki
2010 m. absoliuti dauguma, t. y. 99 vaistai, brango ir tik 1 vaistas atpigo. Šią tendenciją
iliustruoja 50 paveiksle pateikti grafikai.
50 pav. Daugiausiai parduodamų OTC vaistų sąraše esančių vaistų mažmeninių kainų
pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.

Detali informacija apie daugiausiai parduodamų OTC vaistų sąraše esančių vaistų
kainų pokyčius ir vaistų sąrašai pateikiami 2 priedo 13 ir 14 lentelėse.
Analizuojant OTC vaistų kainų pokyčius, kaip ir receptinių nekompensuojamųjų
vaistų grupėje, pastebėta tendencija, kad nors vidutinė populiariausių vaistų vidutinė kaina
yra linkusi didėti, pigesnių vaistų vidutinė kaina linkusi augti labiau nei vidutinė, o
brangesnių vaistų vidutinė kaina yra linkusi mažėti. OTC vaistų grupėje ši tendencija dar
ryškesnė. Siekiant patvirtinti šią tendenciją, daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC
vaistų sąrašas buvo suskaidytas į 3 dalis pagal vaistų kainas: vaistai buvo suskirstyti į
kainuojančius iki 10 Lt, tarp 10 ir 20 Lt ir daugiau nei 20 Lt.
51 pav. Nereceptinių (OTC) vaistų kainų palyginimas 2010 m. ir 2006 m., grupuojant vaistus
pagal jų kainą

51 paveiksle ir 2 priedo 15 lentelėje pateikti duomenys patvirtina tendenciją, kad
pigesni vaistai yra linkę brangti, o brangesni pigti. Tai iš dalies paaiškina ir bendrą kainų
dinamiką 2006−2010 metais, didesnio skaičiaus pigesnių vaistų didesnis brangimas persvėrė
brangesnių vaistų mažesnį brangimą ar pigimą ir lėmė vidutinių vaistų kainų didėjimą.
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OTC vaistų vidutinių mažmeninių kainų analizė parodė (52−53 pav.), kad šių vaistų
vidutinės mažmeninės kainos didėjo visą 2006−2010 m. laikotarpį. Manytina, kad
2009−2010 metų kainų didėjimui įtakos turėjo PVM padidėjimas105.
52 pav. Daugiausiai parduodamų OTC vaistų vidutinių mažmeninių kainų dinamika 2006 −
2010 m.

53 pav. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų vidutinių mažmeninių kainų
dinamika 2006−2010 m.

Vidutinė sutampančių OTC vaistų sąraše esančių vaistų kaina 2010 m. buvo 17,20 Lt
(mažmeninė kaina) ir 10,34 Lt (didmeninė kaina). Palyginti su daugiausiai parduodamų OTC
vaistų sąraše esančių OTC vaistų vidutine kaina 2010 m., ši kaina buvo 15 proc. mažesnė,
lyginant didmenines kainas, ir 14 proc. mažesnė, lyginant mažmenines kainas. Palyginti su
daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC sąraše esančių OTC vaistų vidutine kaina 2010
m., ši kaina buvo 21 proc. didesnė, vertinant didmenines kainas, ir 19 proc. didesnė, lyginant
mažmenines kainas. Vidutinių kainų skirtumai tarp sutampančių OTC vaistų sąrašo ir OTC
daugiausiai parduodamų ir daugiausiai vartojamų (populiariausių) vaistų sąrašų rodo
tendenciją, kad vaistai, kurių pardavimai didesni vertinant pinigais, yra brangesni, o vaistai,
kurių pardavimai (suvartojimas) vertinant pakuotėmis didesni, – yra pigesni, palyginti su
OTC sutampančių vaistų sąrašo vaistiniais preparatais.
24 lentelė. Nereceptiniai (OTC) vaistai, patenkantys tiek į daugiausiai parduodamų, tiek į
daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų sąrašą (sutampančių
nereceptinių (OTC) vaistų sąrašas)
Eil Nr.
1
2
3
4
105

Pavadinimas
Carsil dengt. tab. 35 mg N80
Gelomyrtol forte dengt. caps. 300 mg N20
Ibumetin 400 mg tab. N10
Magnesium Protina Diasporal gran. 300 mg maiš. N50

2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI−114 ir 2009 m. liepos 22 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XI−386
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Essentiale forte N caps. 300 mg N30
Raniberl dengt.tab. 150 mg N10
Gripex dengt. tab. N12
Magne B6 dengt. tab. N50
Oscillococcinum tab. N6
Neocitramonas tab. N100
Sinupret dengt.tab. N100
Faringodol forte past. 150 mg N16
ACC Long 600 mg eff. tab. N10
Panangin dengt. tab. N50
Smecta milt. 3 g N30
Otrivin Menthol spray 1 mg/ml 10 ml
Magvit tab. (blisteriai) N50
Lioton 1000 gel 100 000 UI/100 g 50 g
Sedatif PC tab. N40
TheraFlu ND sach. N6
Otrivin MD spray 1 mg/ml 10 ml
Calcigran chew. tab. N100
Linex caps. N16
Neurorubine Forte Lactab N20
Pertussinum N forte sir. 100 ml
Gudobelių skystasis ekstr. BP (1:1) 25 ml
Vibrocil drops 15 ml
Valerijonų tinktūra Valentis 50 ml
Hedelix Hustensaft 8 mg/ml sir. 100 ml
Oculoheel drops 0,45 ml indelyje−lašintuve N15
Stodal sir. 200 ml
Xymelin spray 1 mg/ml 15 ml
No−Spa tab. 40 mg N20
Prospan sir. nuo kosulio 7 mg/ml 100 ml
Brontex Rth 30 mg tab. N20
Širdies darbą gerinantys lašai BP 30 ml
Ibuprom dengt. tab. 200 mg N10
Tavegyl tab. 1 mg N20
Hemorol supp. N12
Decatylen past. N20
Galazolin drops 1 mg/ml 10 ml
TheraFlu NT sach. N6
Coldrex HotRem Lemon 5 g milt. N10
Voltaren Emulgel 10 mg/g 50 g
Olynth aer. 1 mg/ml 1 0ml
Brontex Rth 15 mg/5 ml sirupas 100 ml
Hjertemagnyl 150 mg tab. N90
Hexoraletten N past. N20
Espumisan L emul. 40 mg/ml 30 ml
Acic cream 50 mg/g 2 g
Saridon tab. N10
Rennie tab. N24
Solpadeine Soluble tirp.tab. N12
Trachisan Lozenges past. N20
Deep Relief gel 50 g
Viburcol supp. N12
Fervex 13,1 g gran. N8
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ACC gran. 200 mg/3 g maiš. N20
Xymelin Menthol spray 1 mg/ml 10 ml
Diclac gel 50 mg/g 50 g
Daleron Cold 3 dengt. tab. N24
Psilo Balsam gel 1 g/100 g 20 g
Bepanthen tep. 5% 30 g
Tantum Verde spray 1,5 mg/ml 30 ml
Vitaminas A+E Glaxo Extra caps. N30
Ambroxol Sandoz tab. 30 mg N20
Coldrex tab. N12
Falimint dengt. tab. 25 mg N20
Radirex tab. 513,5 mg N10
Resorban cream 30 g
Espumisan caps. 40 mg N50
Rameval drops 50 ml
APAP dengt.tab. 500 mg N12
Pertussinum N (125 g) sir. 100 ml
Solpadeine tab. N12
Betadine tep. 100 mg/g 20 g
Neo−angin N past. N24
Vidurių lašai Valentis 25 ml
Smecta milt. 3 g N10

Nereceptinių vaistų kainų dinamikos analizės duomenys koreliuoja su rinkos
duomenimis (žr. 54 paveikslą). Analizės metu nustatytą nereceptinių vaistų mažmeninių
kainų didėjimo tendenciją patvirtina ir rinkos duomenys – mažėjant nereceptinių vaistų
pardavimams pakuotėmis, pardavimai mažmeninėmis kainomis augo.
54 pav. OTC vaistų rinkos dinamika pakuotėmis 2006–2010 m.106

Atlikus receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų dinamikos analizę, galima teigti,
kad didėja mažmeninės nereceptinių (OTC) vaistų kainos. Sugretinus nereceptinių (OTC)
vaistų kainų struktūros ir kainų dinamikos analizės duomenis galima teigti, kad:
− nereceptinių (OTC) vaistų mažmeninės kainos analizuotu laikotarpiu padidėjo, tai iš esmės
neigiamai paveikė šių vaistų prieinamumą vartotojams kainų požiūriu;
− šias tendencijas galėjo paveikti tiek gamintojų ir prekybininkų branginami vaistai, tiek
PVM pokyčiai nekompensuojamiesiems vaistams (2008 metų pabaigoje pradėtas taikyti
įprastas PVM tarifas (iki tol taikytas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas visiems vaistams), 2009
m. didėjęs PVM tarifas).
Apibendrinant nekompensuojamųjų vaistų kainų dinamikos analizę, galima teigti, kad
2006−2010 metų laikotarpiu šių vaistų vidutinės mažmeninės kainos augo, tai mažino jų
prieinamumą vartotojams. Nekompensuojamųjų vaistų mažmeninių kainų didėjimą
2008−2009 metais lėmė ir pakeistas iš lengvatinio į bendrą, o vėliau padidėjęs PVM tarifas
106

PharmaZOOM duomenys
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nekompensuojamiesiems
vaistams.
Valstybinis
prekybinių
antkainių
nekompensuojamiesiems vaistams reguliavimas, pradėtas vykdyti 2010 m. pabaigoje, padarė
įtaką nekompensuojamųjų vaistų kainų sumažėjimui 2011 m., tačiau šis sumažėjimas buvo
gana mažas. Tai rodo, kad kiti rinkos veiksniai atsveria antkainių reguliavimo įtaką vaistų
kainoms. Tai lemia liberalesnis nekompensuojamųjų vaistų rinkos reguliavimas (palyginti su
kompensuojamųjų vaistų rinka), bei didesnė rinkos veiksnių įtaka vaistų kainoms:
-

Vaistų gamintojų ir vaistų platinimo įmonių bei vaistinių tinklų rinkodaros
priemonės gali lemti brangesnių vaistų vartojimą;

-

Vaistinių tinklų galimybė formuoti nekompensuojamųjų vaistų asortimentąlemia,
kad į jį gali būti neįtraukiami dėl valstybinio reguliavimo pingantys vaistai, o
įtraukiami tik vaistinių tinklams palankiausias sąlygas siūlančių gamintojų vaistai.

7.1.5.1.3. Lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų, vardinių, sveikatos
priežiūros įstaigų įsigyjamų bei centralizuotai perkamų vaistinių preparatų kainos
Šiame skyriuje analizuojamos tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje apibrėžtų vaistinių
preparatų grupių kainos:
− lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistinių preparatų;
− vardinių vaistinių preparatų;
− sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių preparatų;
− centralizuotai perkamų vaistinių preparatų.
Pasirinkti analizei vaistiniai preparatai kiekvienoje grupėje atitinka statistiškai
pakankamą analizei imtį pagal skirtingus kriterijus. Imties patikimumo kriterijai pateikiami
kiekvienai analizuojamų vaistinių preparatų grupei atskirai.
Siekiant įvertinti vaistų kainų dinamiką, vaistų vartojimo tendencijas ir prieinamumą
vartotojams, buvo vertinamos vidutinės analizuojamų imčių vaistų kainos. Analizės
laikotarpis – 2006–2010 m. – pasirinktas dėl šių priežasčių: įvadinėje šio tyrimo ataskaitoje
buvo numatyta įvertinti vaistų kainas ir kainų struktūrą 2008−2010 m. Siekiant įvertinti kainų
dinamiką, buvo numatyta vertinti kainų pokyčius nuo 2004 m. arba jiems artimų metų
duomenis. 2006 m. yra artimiausi 2004 metams, apie kuriuos turimi patikimi ir išsamūs
duomenys. Atliekant analizę, buvo naudojamasi UAB „Softdent“ duomenų baze
PharmaZOOM, kurioje pateikiami išsamūs rinkos duomenys nuo 2006 m. (pardavimai
didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis, parduotų pakuočių skaičius). Toms analizuojamų
vaistinių preparatų grupėms, apie kurias nėra duomenų PharmaZOOM duomenų bazėje, buvo
taikyti kiti analizės laikotarpiai, pagal prieinamus duomenų šaltinius. Kiekvienos iš
analizuojamų vaistinių preparatų grupių tikslus duomenų šaltinių sąrašas ir analizės
laikotarpiai pateikiami atskirai.
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7.1.5.1.3.1. Lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistinių preparatų
kainų analizė
Atliekant šios grupės vaistinių preparatų kainų analizę naudotasi tokiais duomenų
šaltiniais:
− VVKT pateiktais lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų vaistinių preparatų
sąrašais;
− VVKT pateiktais duomenimis apie lygiagrečiai importuojamų ir lygiagrečiai platinamų
vaistinių preparatų pardavimus pakuotėmis;
− UAB „Softdent“ valdoma duomenų baze PharmaZOOM;
− UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ valdoma informacinė sistema SKS Vaistai.
Taikytas analizės laikotarpis ‒ 2009−2011 metai. Šis analizės laikotarpis taikytas
todėl, kad lygiagrečiai importuojamų vaistų Lietuvos rinkoje atsirado tik 2009 metais, todėl
apie jų pardavimus ir kainas turimi tik 2009−2011 metų duomenys.
Remiantis VVKT pateiktais duomenimis apie lygiagrečiais importuojamus vaistinius
preparatus 2010 m., 2010 m. Lietuvos rinkoje buvo 19 lygiagrečiai importuojamų vaistinių
preparatų. Iš šių preparatų analizei buvo pasirinkta 13 vaistinių preparatų – jie buvo pasirinkti
atsižvelgiant į duomenų apie jų pardavimų apimtis ir kainas prieinamumą. Duomenims
įvertinti buvo panaudoti 3 duomenų šaltiniai – VVKT pateikti duomenys, PharmaZOOM
duomenų bazės ir SKS Vaistai informacinės sistemos duomenys, – buvo siekiama atrinkti
būtent tuos vaistus, kurių duomenys pateikiami ir koreliuoja visuose trijuose šaltiniuose.
Lygiagrečiai importuojamų vaistų parduotų pakuočių skaičiui įvertinti buvo
naudojami VVKT pateikti duomenys, nes nustatyta, kad PharmaZOOM duomenų bazėje
lygiagrečiai importuojami vaistiniai preparatai neišskiriami.
Atliekant lygiagrečiai importuojamų vaistų kainų analizę buvo naudojami SKS Vaistai
informacinės sistemos duomenys. PharmaZOOM duomenų bazėje kainos nėra tiesiogiai
pateikiamos, tačiau nurodomas parduotų pakuočių skaičius ir pardavimų apimtys
didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis. Atsižvelgiant į tai, kad PharmaZOOM duomenų
bazėje duomenys apie lygiagrečiai importuojamus vaistus yra netikslūs, o lygiagrečių vaistų
Lietuvos rinkoje yra tik nuo 2009 m. (trumpas ir neinformatyvus vertinimo laikotarpis, nes
lygiagrečiai importuojamų vaistų asortimentas yra mažas ir nenusistovėjęs), siekiant pateikti
šių vaistų kainų vertinimą, nuspręsta imti tik SKS Vaistai informacinėje sistemoje
pateikiamus duomenis apie faktines šių vaistų kainas. 30 lentelėje pateikiamos 13
analizuojamų lygiagrečiai importuojamų vaistų kainos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad
lygiagretaus importo kaip reguliacinio mechanizmo tikslas yra mažinti vaistų kainas, buvo
palygintos analizuojamų lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų kainos su identiškais
gamintojo ar jo atstovo Lietuvos rinkai tiekiamais vaistais. Šis kainų palyginimas pateikiamas
25 lentelėje.
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25 lentelė. Lygiagrečiai importuojamų vaistų ir analogiškų įprastai platinamų vaistų kainų
2011 m. palyginimas (Lt)
Vaistas

1

Accupro 20 mg
dengt. tab. N30

2

Betaloc ZOK
tab. 100 mg N30

30,29

9,62
10,00

9,62
16,37

11,99
12,39

11,42
19,12

11,99
20,08

38,67
41,38
Nėra įprastai platinamo
36,00
38,52
54,39
39,16
23,62
25,51
24,86
26,85
75,99
79,79
92,24
96,85
16,50
17,98
Nėra įprastai platinamo

41,38

46,60

44,38

46,60

38,52
58,14
25,51
26,85
79,79
96,85
17,99

43,60
44,27
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
21,77

41,52
61,14
30,36
31,95
91,76
111,38
20,74

43,60
64,20
36,73
38,66
111,03
134,77
21,77

13,55
16,23

12,90
17,09

13,55
17,95

IP

24,24
8,72
15,02

LI
IP
LI
IP
LI
IP
LI
IP
LI
IP

Lorista dengt.
tab. 50 mg N28

LI
IP

1
0

28,85

13,74
15,12
18,37

Cavinton forte
10 mg tab. N90
Cipralex 10 mg
tab. N28
Diane dengt. tab.
N21
Fraxiparine 2850
0,3 ml inj. N10
Lercapin dengt.
tab. 10 mg N50

9

23,87

12,61
19,27
16,86

4

8

25,99

LI*
IP**
LI
LI
IP

7

19,98

Maksima
li
didmenin
i kaina

Betaloc ZOK
tab. 50 mg N30

6

Maksima
li
mažmeni
nė kaina
be PVM
16,22
23,75
21,13

Didmeni
nė kaina
(faktinė)

3

5

13,74
21,00
18,38

Mažme
ninė
kaina
(faktin
ė)
17,03
18,73
22,18

Gamintojo
deklaruota
kaina

Motilium
LI
Janssen PI 10 mg
IP
tab. N40
1 Movalis tab. 15
LI
1 mg N20
IP
1 Nimesil gran.
LI
2 100 mg/2 g N30
IP
1 Vermox Janssen
LI
3 tab. 100 mg N6
IP
Šaltinis: SKS Vaistai duomenų bazė;
n.d. – nėra duomenų
LI** – lygiagrečiai importuojamas
IP* − įprastai platinamas

Maksimali
mažmeninė
kaina su
PVM
17,03
24,94
22,18

10,03
13,29

10,93
13,10

10,93
14,49

22,06
24,51

23,82
26,47

23,82
26,47

n.d.
n.d.

29,07
31,50

35,17
38,12

10,77
24,17
25,13
26,45
10,99
13,81

11,74
11,56
26,89
28,30
12,11
15,05

11,74
25,92
26,89
28,30
11,98
15,05

14,55
14,32
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

13,85
28,77
32,00
33,12
14,73
18,51

14,54
30,21
38,72
40,07
17,83
22,40

Iš pateiktų duomenų matyti, kad visi lygiagrečiai importuojami vaistai yra pigesni
negu jų referenciniai vaistiniai preparatai. Todėl darytina išvada, kad lygiagrečiai
importuojamieji vaistai parduodami rinkoje, būdami pigesni, gerina vaistų prieinamumą
vartotojams kainų požiūriu.
Siekiant palyginti analizuojamų lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų kainas
su tą pačią veikliąją medžiagą ir analogišką dozę bei pakuotę turinčiais vaistais, didžiausius
pardavimus pinigais sudarančių 7 lygiagrečiai importuojamų preparatų kainos palygintos su
analogiškų preparatų kainomis. Palyginimo duomenys pateikti 26 lentelėje.
26 lentelė. Lygiagrečiai importuojamų vaistų ir kitų tų pačią veikliąją medžiagą ir analogišką
pakuotę turinčių vaistų kainų 2011 m. palyginimas (Lt)
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Gamintojo
deklaruota
kaina

Didmeni
nė kaina
(faktinė)

Maksima
li
didmenin
i kaina

Mažme
ninė
kaina
(faktin
ė)

Maksima
li
mažmeni
nė kaina
be PVM

LI*

12,61

13,74

13,74

17,03

16,22

17,03

IP**
LI

19,27
16,86

15,12
18,37

21,00
18,38

18,73
22,18

23,75
21,13

24,94
22,18

IP

24,24

19,98

25,99

23,87

28,85

30,29

8,72
15,02

9,62
10,00

9,62
16,37

11,99
12,39

11,42
19,12

11,99
20,08

41,38

46,60

44,38

46,60

38,52
58,14
25,51
26,85
79,79
96,85
17,99

43,60
44,27
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
21,77

41,52
61,14
30,36
31,95
91,76
111,38
20,74

43,60
64,20
36,73
38,66
111,03
134,77
21,77

Vaistas

1

Accupro 20 mg
dengt. tab. N30

2

Betaloc ZOK tab.
100 mg N30

3

Betaloc ZOK tab.
50 mg N30

LI
IP

4

Cavinton forte 10
mg tab. N90
Cipralex 10 mg
tab. N28
Diane dengt.tab.
N21

LI
IP
LI
IP
LI
IP
LI
IP
LI

38,67
41,38
Nėra įprastai platinamo
36,00
38,52
54,39
39,16
23,62
25,51
24,86
26,85
75,99
79,79
92,24
96,85
16,50
17,98

IP

Nėra įprastai platinamo

5
6
7
8

Fraxiparine 2850
0,3 ml inj. N10
Lercapin dengt.
tab. 10 mg N50

141

Maksimali
mažmeninė
kaina su
PVM

9

Lorista dengt. tab.
50 mg N28

LI
IP

10,03
13,29

10,93
13,10

10,93
14,49

13,55
16,23

12,90
17,09

13,55
17,95

1
0
1
1
1
2
1
3

Motilium Janssen
PI 10 mg tab. N40
Movalis tab. 15 mg
N20
Nimesil gran. 100
mg/2 g N30
Vermox Janssen
tab. 100 mg N6

LI
IP
LI
IP
LI
IP
LI
IP

22,06
24,51
10,77
24,17
25,13
26,45
10,99
13,81

23,82
26,47
11,74
11,56
26,89
28,30
12,11
15,05

23,82
26,47
11,74
25,92
26,89
28,30
11,98
15,05

n.d.
n.d.
14,55
14,32
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

29,07
31,50
13,85
28,77
32,00
33,12
14,73
18,51

35,17
38,12
14,54
30,21
38,72
40,07
17,83
22,40

Šaltinis: SKS Vaistai
Iš lentelės matoma, kad lygiagrečiai importuojamų vaistų kainos yra mažesnės tik už
įprastai platinamo visiškai analogiško preparato kainą, tuo tarpu dauguma kitų tą pačią
veikliąją medžiagą turinčių vaistų yra pigesni. Tai galima paaiškinti tuo, kad dauguma
lygiagrečiai importuojamų vaistų yra originalūs, o vaistai, su kuriais jų kainos yra lyginamos,
– generiniai. Todėl galima teigti, kad lygiagrečiai importuojamus vaistus platinančios įmonės
orientuojasi į populiarius, didelius pardavimus turinčius originalius vaistus, kurių identiškus
analogus jie lygiagrečiai importuoja ir konkuruoja su gamintojais ar jų atstovais pateikdami
rinkai identiškos kokybės, bet pigesnį produktą. Galima teigti, kad pigesni lygiagrečiai
importuojami vaistai skatina vaistų tiekėjų konkurenciją bei gerina prieinamumą vartotojams
kainų požiūriu. Tačiau, kaip minėta skyriuje „7.1.3. Vaistinių preparatų lygiagretaus importo
ir lygiagretaus platinimo apimtys ir dinamika Lietuvoje bei jų palyginimas su užsienio
šalimis“, lygiagrečiai importuojami vaistai Lietuvoje (2010 m. duomenimis) užima tik 0,15
proc. vaistų rinkos, todėl bent šiuo metu jų kainos esminės įtakos vaistų prieinamumo
didėjimui Lietuvoje neturi.
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7.1.5.1.3.2.Vardinių vaistinių preparatų kainų analizė
Vardinių vaistinių preparatų kainų analizės bei kainų dinamikos nėra galimybės atlikti
todėl, kad nėra prieinamų ir patikimų duomenų šaltinių apie šių vaistų kainas. VVKT turi
patikimus duomenis tik apie šių vaistų suvartojimą pakuotėmis. PharmaZOOM duomenų
bazė pateikia tik pavienių vardinių vaistinių preparatų pardavimų duomenis, kurie nėra
patikimi. SKS Vaistai informacinė sistema iš viso nepateikia vardinių vaistų kainų.
Be to, vaistiniai preparatai tiekiami į rinką tik kaip išimtiniai, nedaugeliui pacientų
svarbūs vaistai, jų asortimentas yra labai nepastovus, ne kiekvienais metais tas pats preparatas
pateikiamas rinkai. Todėl įvertinti šių vaistų kainų dinamiką nėra galimybės, nes nesama
patikimų duomenų. 1 priede 8 lentelėje pateikiamos orientacinės PharmaZOOM duomenų
bazės pagrindu apskaičiuotos vardinių vaistinių preparatų kainos. Atsižvelgiant į tai, kad šie
vaistai tiekiami rinkai kaip išimtiniai, o ne nuolatinio asortimento vaistai, jų kainos įtaka
vaistų prieinamumui vartotojams nėra didelė.

7.1.5.1.3.3. Sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių preparatų kainų analizė
Atliekant šios grupės vaistinių preparatų kainų analizę naudotasi tokiais duomenų
šaltiniais:
− UAB „Softdent“ valdoma duomenų baze PharmaZOOM;
− UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ valdoma informacinė sistema SKS Vaistai.
Taikytas analizės laikotarpis 2006−2010 metai. Analizuojant populiariausius
sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamus vaistus, jų kainas, kainų dinamiką ir struktūrą,
sudarytas 100 populiariausių sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų sąrašas.
Populiarumas šiuo atveju suprantamas kaip parduotų pakuočių skaičius, t. y. populiariausiais
vaistais buvo laikomi tie, kurių pakuočių sveikatos priežiūros įstaigos analizuojamu
laikotarpiu įsigijo daugiausiai. Kadangi buvo analizuojama vaistų kainų dinamika 2006−2010
m., sąrašas buvo sudarytas pagal tokią metodiką: vaistai išrikiuoti pagal parduotų pakuočių
skaičių 2010 m. mažėjimo tvarka ir atrinkti vaistai, kurie buvo įsigyjami visą 2006–2010 m.
laikotarpį. Lentelėje pateikiamas populiariausių sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų
2006−2010 m. sąrašas:
27 lentelė. Populiariausių sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų 2006−2010 m. sąrašas
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pavadinimas
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 500 ml
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 250 ml
Ringerio acetatas Fresenius inf. 500 ml
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 1000
ml
Reflin milt.inj. 1 g N1
Sodium Chloride Braun inf. 9 g/1000 ml 500 ml
Ringerio acetatas Fresenius inf. 1000 ml
Gliukozė Fresenius inf. 50 mg/ml 500 ml
Axetine inj. 1,5 g N1
Analginas Sanitas 500 mg/ml 2 ml inj. N10
Zepilen inj. 1 g N1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Diclac 75 mg/3 ml inj. N5
Zinacef 1,5 g 2 ml inj. N1
Eufilinas Sanitas 120 mg/5 ml inj. N10
Metronidazolis Fresenius inf. 500 mg/100 ml N1
Diazepeks tab. 5 mg N20
Kalio chloridas Fresenius inf.tirp. 100 mg/ml 100
ml
Ketonal 100 mg/2 ml inj. N10
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 100 ml
Apaurin 10 mg/2 ml inj. N10
Gentamicin KRKA 80 mg/2 ml inj. N10
Fentanilis Sanitas 50 µg/ml inj. 2 ml N10
Mannitol Fresenius inf. 100 mg/ml 500 ml
Natrio chloridas izot. Sanitas 9 mg/ml 5 ml inj.
N10
Haloperidol Gedeon 5 mg/ml inj. N5
Dexamethason 4 mg/ml inj. N25
Water for inj. Fresenius 250 ml
Lidokaino hidrohloridas Sanitas 20 mg/ml 2 ml inj.
N10
Ringerio acetatas Fresenius inf. 250 ml
Ketanov 30 mg/ml inj. N10
Axetine inj. 750 mg N1
Furosemid Polpharma 20 mg/2 ml inj. N25
Ciprinol 100 mg/10 ml inj. N5
Hydrogenii peroxidum skystis 3% 100 g
Tiapridal tab. 100 mg N20
Adrenalinum 1 mg/1ml inj. N10
Elitan 5 mg/ml 2 ml inj. N10
Water for inj. Fresenius 1000 ml
Ketolgan 30 mg/ml inj. N10
Morphin Sanitas 10 mg/ml inj. N10
Lorafen draž. 2,5 mg N25
Solu Medrol inj. 40 mg 1 ml N1
Dexamethason tab. 0,5 mg N10
Oframax inj. 1 g N1
Clexane 20 mg/0,2 ml inj. N10
Gliukozė Fresenius inf. 100 mg/ml 500 ml
Water for inj. Fresenius 500 ml
Zinacef inj. 750 mg N1
Natrio chloridas Fresenius inf. 100 mg/ml 100 ml
Clonazepam tab. 2 mg N30
Tiapridal 100 mg/2 ml inj. N12
Širdies darbą gerinantys lašai BP 30 ml
Amiokordin 150 mg/3 ml inj. N5
Medaxone inj. 1 g N1
Pentoxifyllinum Sanitas 100 mg 5 ml inj. N5
Capto Hexal tab. 25 mg N20
Zanocin dengt.tab. 200 mg N10
Quamatel 20 mg/5 ml inj. N5
Kalio chloridas Glaxo ret. tab. 750 mg N30
No−Spa 40 mg/2 ml inj. N25
Briliantinis žaliasis BP tirp. 1g/100ml 10ml
Tavegyl 1mg/ml 2 ml inj. N5
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Zepilen inj. 1g N10
Paracetamol Sopharma tab. 500 mg N10
Tramadolio hidrochloridas Sanitas 100 mg/2 ml
inj. N5
Penicillin G Sodium Sandoz inj. 1000000 UI N100
Agapurin 20 mg/ml 5 ml inj. N5
Fraxiparine 2850 0,3 ml inj. N10
Fulsed 5 mg/ml inj. N10
Cefotaxime inj. 1 g N1
Gliukozė Fresenius inf. 50 mg/ml 250 ml
Glucose Braun 0,05 inf. 500 ml
Ospamox dengt.tab. 1 g N12
Clexane 40 mg/0,4 ml inj. N10
Ibuprofen Lannacher dengt. tab. 400 mg N30
Metadon DAK mikstūra 1 mg/ml 1000 ml
Efloran tirp.inf. 500 mg/100 ml 100ml
Haloperidol Gedeon drops 2 mg/ml 10 ml
Sulfargin tep. 10 mg/g 50 g
Ampicillin Actavis inj. 1 g N10
Dormicum tab. 7,5 mg N10
Ketanov dengt.tab. 10 mg N20
Verospiron 25 mg tab. N20
Mannitol Fresenius inf. 150 mg/ml 500 ml
Askorbo rūgštis Sanitas 5% 2 ml inj. N10
Cordarone 150 mg/3 ml inj. N6
Vandenilio peroksidas Valentis 3% 100 ml
Gliukozė Fresenius inf. 200 mg/ml 500 ml
Biotrakson inj. 1 g N1
Voluven inf. 60 g+9 g/l 500 ml
Syntostigmin 0,5 mg/ml inj. N10
Fortum inj. 1 g N1
Parkopan tab. 2 mg N100
Oksitocins 5 TV/ml inj. N10
Lorafen draž. 1 mg N25
Digoxin Polfa 0,25 mg tab. N30
Ringer−Lactate Braun inf. 500 ml
Carsil dengt.tab. 35 mg N80
Kalio chloridas B.Braun M 7,45% conc. sol. for
inf. 100 ml
Pentilin 100 mg 5 ml inj. N5

Vertinant šių vaistų kainų dinamiką, buvo išvestos jų vidutinės hipotetinės pakuotės
kainos bei įvertinti jų pokyčiai 2006–2010 m. Šie duomenys pateikiami 55 paveiksle.
55 pav. Populiariausių sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų vidutinės didmeninės
kainos dinamika 2006–2010 m.
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Analizuojamos tik didmeninės sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų kainos,
nes šios įstaigos vaistus perka tiesiogiai iš didmeninių vaistų platinimo įmonių. 56 paveiksle
pavaizduoti vaistų kainų kitimo intervalai.
56 pav. Populiariausių sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų didmeninių kainų
pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.

Galima teigti, kad analizuojamu laikotarpiu šių vaistų kainos buvo palyginti stabilios,
tik nuo 2008 m. pastebėtas nedidelis kainų mažėjimas. Iš visų analizuotų vaistų 2010 m.,
palyginti su 2006 m., 54 vaistų kainos augo ir 46 vaistų kainos mažėjo.
Įvertinus sveikatos priežiūros įstaigų tiesiogiai įsigyjamų vaistų kainų dinamiką,
galima teigti, kad šių vaistų 2006−2010 metų laikotarpiu kito nesmarkiai. Atsižvelgiant į tai,
kad šie vaistai yra perkami sveikatos priežiūros įstaigų, o ne tiesioginių vartotojų, jų įtaka
vaistų prieinamumui galutiniam vartotojui kainos požiūriu negali būti vertinama.

7.1.5.1.3.4. Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų kainų analizė
Atliekant šios grupės vaistinių preparatų kainų analizę naudotasi tokiais duomenų
šaltiniais:
− Valstybinės ligonių kasos internetiniame puslapyje pateikiamais duomenimis apie
centralizuotai
perkamus
vaistus
(http://www.vlk.lt/vlk/lt/?page=info&id=104,
http://www.vlk.lt/ vlk/lt/?page=info&id=193);
− Valstybinės ligonių kasos pateiktais duomenimis apie centralizuotai perkamus vaistus
2010−2011 metais;
− Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų portalo duomenimis (www.cvpp.lt).
Taikytas analizės laikotarpis ‒ 2009−2011 metai. Šis analizės laikotarpis taikytas
todėl, kad viešųjų pirkimų portale (www.cvpp.lt) visi metų duomenys prieinami tik nuo 2009
metų, o Valstybinė ligonių kasa turi duomenis apie 2010−2011 metų laikotarpiu
centralizuotai perkamus vaistus.
Suvartotas atskirų medikamentų kiekis apskaičiuojamas pagal asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ataskaitų duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinės ligonių kasos
(VLK) internetinėje svetainėje yra paskelbta neišsami informacija apie centralizuotai
perkamus vaistus. Yra žinomas 2008−2009 m. keleto vaistų poreikio tenkinimas procentais
(http://www.vlk.lt/vlk/lt/?page=info&id=104), išsami informacija pateikiama tik apie
trombolitikų suvartojimo kiekį 2007−2010 m. (http://www.vlk.lt/vlk/lt/?page=info&id=193).
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Kadangi VLK neskelbia tikslių duomenų apie centralizuotai perkamus vaistus, buvo
naudojami duomenys iš centrinio viešųjų pirkimų portalo (www.cvpp.lt), kuriame skelbiama
informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus, kuriais VLK centralizuotai pirko vaistus.
Centrinis viešųjų pirkimų portalas (www.cvpp.lt) pateikia 2008 m. duomenis tik apie
metų pabaigoje vykusius 5 atvirus konkursus ir 2 derybų skelbimus apie sutarties sudarymą.
Šiuose skelbimuose matyti tik sutarties vertė, todėl negalima nustatyti perkamų vaistų kiekių,
o atskirų vaistų bendra vertė matyti tik tuomet, jei pirkimo objektas buvo tik vienas vaistas, o
ne vaistų grupė. Informacijos trūkumo priežastis – centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos naujumas.
Centrinis viešųjų pirkimų portalas patikimą informaciją pateikia nuo 2009 m.
Prieinama informacija apie 16 pirkimų, vykusių 2009 m., ir 31 pirkimą, vykusį 2010 m.
Pirkimo dokumentuose ir ataskaitose prieinama informacija apie tais pirkimais perkamų
vaistų sąrašą, planuojamus įsigyti jų kiekius, pasiūlymų dėl vaistų kainas (jei vaistai perkami
viena pirkimo dalimi, galime matyti tik bendrą vaistų, sudarančių tą pirkimo objektą,
pasiūlymo kainą). Tikslias vaistų kainas galima būtų išskirti tik turint priėjimą prie šių
pirkimų pasiūlymų. Viešai nėra skelbiama 1 vnt kaina – tik bendra pasiūlymo kaina. VLK
pirkimų dokumentuose dažniausiai nustato planuojamą vaistų kiekį nurodydama minimalias
ir maksimalias planuojamų įsigyti vaistų kiekių ribas. Dėl šių priežasčių negalima įvertinti
tikslios vaisto kainos, ji apskaičiuojama pasiūlymo kainą padalijus iš minimalaus kiekio arba
maksimalaus kiekio. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant šią informaciją matoma, kokios
vertės sutartys buvo sudarytos, bet negalima pasakyti, kiek tiksliai vaistų buvo suvartota.
Vertinant centralizuotai perkamų vaistų kainas pagal 2009−2010 m. Centrinio viešųjų
pirkimų portalo paskelbtų VLK vykdomų pirkimų ataskaitas, buvo naudojama tokia
metodika. Išrinkti didžiausios vertės vaistų pasiūlymai (jų pagrindu yra sudarytos viešųjų
pirkimų−pardavimų sutartys). Išrinkti 10 vaistų, pirktų 2009−2010 m., kurių viešojo
pirkimo−pardavimo sutarčių vertė didesnė nei 1 mln. Lt, ir 8 vaistai atsitiktinės atrankos
būdu. Viešojo pirkimo ataskaitose nurodyta bendra sutarties vertė, o skelbime apie pirkimą
arba pirkimo dokumentuose nurodytas preliminarus poreikis. Todėl skaičiuojant kainą
viešojo pirkimo sutarties vertė dalijama iš mažiausio poreikio ir didžiausio poreikio atskirai.
Gauname dvi galimas vertinamo vaisto vieneto kainas. Atkreiptinas dėmesys, kad jei
vaistiniai preparatai nurodyti be dozuočių ir pakuočių, tai vieneto kaina reikia laikyti
veikliosios medžiagos kiekio (pvz., 1 mg) kainą. Pvz., nurodyta vaistinio preparato
Albendazole (žemiau pateiktoje lentelėje 2 eilutė) pakuotės kaina, nes 2010 m. pirkimo
dokumentuose nurodyta „Albendazol Caps. 400 mg N60“ (nurodyta tik 2010 m., 2009 m.
nenurodyta nieko), bet manytina, kad perkama analogiška pakuotė. Vaistinių preparatų
pavadinimai paimti iš ataskaitų, pirkimo dokumentų ar skelbimų ir yra nepakeisti.

28 lentelėje pateiktų duomenų paaiškinimas:
Tiksli 1 vnt. kaina. Viešųjų pirkimų dokumentuose būna nurodyta: pvz., jei vertinama
pagal mg. „Atsižvelgiant į gautų pasiūlymų kainas bei tai pirkimo daliai skirtų lėšų
sumą, minimalus perkamas prekių kiekis gali būti mažinamas iki 5 proc., pasiūlymai
bus vertinami pagal 1 mg kainą.“ „Tiekėjai privalo pateikti visų registruotų
medikamento pakuočių kainas“. Tačiau nėra nustatyta, dėl kokio kiekio yra
pasirašoma sutartis, todėl tikslios vieneto kainos, neturint galimybės susipažinti su
tiekėjų pasiūlymais, negalima nustatyti.
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Vieneto kaina skaičiuojant minimaliam ar maksimaliam poreikiui: VLK pirkimo
dokumentuose nurodo poreikio ribas, pvz., 500−525. Todėl neturint informacijos, dėl
kokio kiekio pasirašyta sutartis, skaičiuojamos 1 vnt. kainų ribos.
Dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pirkimo dokumentuose VLK nenusako
prekinio pavadinimo, išskyrus atvejus, kai būtina nurodyti tam tikrą prekinį
pavadinimą (dėl vaistinio preparato specifikos, išskirtinumo, retumo). Antroje
lentelėje pateikti tiekėjų, laimėjusių konkursus, pavadinimai. Dėl sutarčių vertės: 28
lentelėje 1−10 numeriu vaistiniai preparatai buvo nusipirkti už didesnę nei 1 mln. Lt
sumą (15−1,4 mln. Lt.), 11−18 numeriu pažymėti vaistiniai preparatai buvo nusipirkti
už mažesnę nei 1 mln. Lt sumą (0,6 mln−11 000 Lt).
28 lentelė. Centralizuotai perkamų vaistų kainos 2009−2010 metais107

Vaistiniai preparatai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Adalimumab
Albendazole
Alprostadil
Bevacizumab (Avastin)
Bortezomibum (Velcade)
Etanercept
Imatinibum (Glivec)
Infliximab
Palivizumab
Rituximabum
(Mabthera)
Sunitinibum (Sutent)
Nevirapin 200 mg
Trastuzumab (Herceptin)
Peg−L−Asparaginase
Inj. 3750 v.v.
Filgrastimas Inj. 30
mln.v. v. N1
Lopinavir 200 mg +
Ritonavir 50 mg
Methotrexat Inj. 1000
mg N1
Daunorubicinum Inj. 20
mg N1
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Kiekio
matas

Viešojo pirkimo
sutarties vertė,
Lt

mg
pak
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

2.703.480,00
320.796,19
570.905,63
4.211.690,50
2.592.883,25
2.390.597,25
9.229.517,00
5.571.328,00
1.388.400,00

2009
Vnt.kaina
skaičiuojant
minimaliam
poreikiui,
Lt
34,70
396,04
3,49
12,85
1.299,69
19,29
0,83
20,75
41,51

mg

9.351.412,00

mg
mg
mg

2010
Vnt. kaina
skaičiuojant
maksimaliam
poreikiui, Lt

Viešojo
pirkimo
sutarties
vertė, Lt

Vnt. kaina
skaičiuojant
minimaliam
poreikiui, Lt

Vnt. kaina
skaičiuojant
maksimaliam
poreikiui, Lt

27,17
317,62
2,77
10,03
1.016,22
15,10
0,63
16,24
33,29

2.990.337,00
273.336,25
499.371,64
6.149.101,88
3.499.708,52
2.486.848,00
13.500.000,03
7.137.857,20
1.999.181,10

34,71
289,55
3,07
10,90
1.128,94
16,61
0,71
17,89
35,60

28,93
241,25
2,56
9,08
1.029,33
13,85
0,59
14,91
29,68

13,10

8,81

8.999.994,08

10,09

8,77

3.169.303,50
10.868,64
11.047.794,00

12,98
905,72
17,30

10,17
452,86
13,60

4.198.924,80
11.747,76
14.499.495,00

10,54
978,98
14,84

8,79
839,13
12,37

vnt.

487.968,00

5.740,80

4.243,20

276.045,00

5.019,00

3.833,96

vnt.

173.160,00

90,95

67,22

159.721,28

86,34

66,41

pak.

486.749,59

1.280,92

1.216,87

457.174,20

1.284,20

1.070,67

vnt.

112.200,00

100,00

73,91

222.600,00

87,29

67,15

vnt.

79.212,00

62,13

45,92

136.936,80

52,67

40,51
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57 paveiksle pateikiama centralizuotai perkamų vaistų kainų pokyčio 2010 ir 2009 metais
diagrama.
57 pav. Centralizuotai perkamų vaistų kainų pokytis 2010 m., palyginti su 2009 m.

Vertinant centralizuotai perkamų vaistų kainų pokyčius 2010−2011 metais, analizuoti VLK
pateikti duomenys apie centralizuotai pirktų vaistų kainas. 29 lentelėje pateikiamos
2010−2011 metais centralizuotai pirktų vaistų kainos ir jų pokyčiai.
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29 lentelė. 2010−2011 metais centralizuotai pirktų vaistų kainos (LT, be PVM)108
2010 m.
Eil.
Nr.

1.

108

Vaisto pavadinimas/
Gamintojas

2011 m.

Kaina,
Lt be PVM

Kaina,
Lt be PVM

Skirta: 3.100.000,00 Lt

Skirta: 3.500.000,00 Lt

3,20

2,48

Methylprednisolonum
Cyclofosphamide 200 mg
Cyclofosphamide 1 g
Ifosfamidum 500 mg
Ifosfamidum 1 g
Mesnum

27,41
9,00
39,60
55,00
100,00
5,86

27,41
9,70
39,68
55,26
100,20
3,44

Methotrexat 10 mg

6,80

Medikamentai hemoblastozėms
gydyti
Ondansetronum 8 mg

Methotrexat 1 g

80,00

88,00

Cytarabinum 100 mg
Cytarabinum 500 mg
Vincristinum

10,10
43,00
11,60

9,40
42,92
11,57

Vinblastinum

37,90

37,80

Etoposidum
Doxorubicinum 10 mg
Doxorubicinum 50 mg
Asparaginase
Mitoxantronum 20 mg
Bleomycinum
Dacarbazinum
Calcii folinas
Filgrastimum 48 mln. v.v.

24,00
6,80
33,00
265,00
364,00
70,00
15,80
14,30
104,63

24
7,40
24,60
239,40

Filgrastimum 30 mln. v.v.

64,73

59,00

Ceftazidimum 1 g

6,90

6,80

Cefepimum

44,00

44,47

Cefuroximum
Vancomycinum
Imipenem 500 mg
Meropenemum
Amikacinum 1000 mg
Amoxicillinum+Acidum clavulanicum
Piperacillinum+Tazobactamum
Flucanosolum 150 mg
Aciclovirum
Topotecanum 4 mg
Ganciclovirum
Carboplatin
Alemtuzumab

3,88
6,40
22,00
27,70
nepirktas
7,60
27,00
3,03
24,00
740,00
114,00
22,00
1.604,00

VLK duomenys

71,00
14,30
96,00

17,40
4,89
19,6
2,80
25,00
112,01
1611,60

Kainos
pokytis
2011 m.
palyginti
su 2010
m., proc.
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Varicanosol
Daunorubicinum
Amphotericin B
Ac. Pamidronatum
Cisplatina
Ertapenemum
Fludarabinum 50 mg
Peg−L−Asparaginase
Linezolidum

121,57
45,76
77,96
145,00
29,60
161,84
nepirktas
4.780,00
167,39

Tretinoinum
Idarubicin
Procarbazin

12,42
327,42
7,80

12,42
329,00

Vidutinė vaistų grupės kaina

198,42

168,46

Medikamentai vaikų
onkohematologinėms ligoms gydyti

Skirta: 1.800.000,00 Lt

Skirta: 2.000.000,00 Lt

6−mercaptopurin
Asparaginase
Bleomycinum
Calcii folinas
Carboplatin
Cyclofosphamide 200 mg
Cisplatinum
Cytorabine 100 mg
Cytorabine 500 mg
Doxorubicinum 10 mg
Doxorubicinum 50 mg
Etoposidum
Ifosfamidum 1 g.
Methotrexat 1g
Methotrexat 10 mg
Tioguanine
Vinblastinum
Vincristinum
Filgrastimum 30 mln. v.v.
Mitoxantronum 10 mg
Ondansetronum 4 mg
Ondansetronum 4 mg
Ondansetronum 8 mg
Aciclovirum
Ceftazidimum 500 mg
Ceftazidimum 1 g
Flucanazolum 50 mg
Flucanazolum 100 mg inj.
Caspofunginum
Ganciclovirum
Imipenem 500 mg
Meropenemum
Piperacillinum+Tazobactamum
Amikacinum 1000 mg

1,94
nepirktas
70,00
14,30
22,00
9,00
29,60
10,10
43,00
6,80
33,00
24,00
100,00
80,00
6,80
4,64
37,90
11,60
64,73
213,00
8,27
5,12
3,20
24,00
3,60
6,90
7,45
18,52
1.631,60
114,00
22,00
27,70
27,00
nepirktas

150

121,57
45,72
77,76
28,80
52,00
4.780,00
167,38

239,40
71,00
14,30
9,70
28,80
9,40
42,91
7,40
24,60
24,00
100,20
88,00
4,76
37,80
11,56
59,00
212,46
2,50
4,20
2,48
25,00
3,54
6,80
7,45
18,52
112,00
17,78
17,40
19,60
4,88

Pigo
15,1
proc.

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

3.

Valaciclovir
Vancomycinum
Topotecanum 1 mg
Varicanosol tab. 200 mg
Varicanasol susp. 40 mg
Linezolidum

2,37
6,40
240,00
121,57
1.738,60
167,39

Liposominis Amphotericin B

511,70

Amphotericin B
Amphotericin B koloidinis
Actinomycin D
Thiotepa
Isotretinoid
Peg−L−Asparaginase
Idarubicin
Novoseven
ATG
Ciklosporin
Fludarabinum 50 mg
Neralabinum
Dacarbazinum
Ervinase
Posaconasolum
CCNU
Cefepimum
Mesnum
Tretinoinum

77,96
948,00
96,00
nepirktas
1,49
4.780,00
327,42
5.297,00
665,00
0,70
82,00
1.147,52
15,80
1.646,98
2.469,98
6,67
44,00
5,86
12,42

Klofarabini

5.780,00

5830,00

Vidutinė vaistų grupės kaina

473,35

357,12

Skirta: 2.900.000,00 Lt

Skirta: 2.661.000,00 Lt

Trombolitikai,
GPIIb−IIIa inhibitoriai
Eptifibatidum
,,GlaxoSmithKline''

4.

5.

133,00
121,57
1730,00
167,39
77,76
850,00
599,00
4.780,00
329,00
591,06
52,00
1.149,00
1.646,98
2440,00
44,46
3,43
12,42

42,54
nepirkti

2936,52

Tenecteplase 50 mg
,,Ingelheim Pharma Ges mbH''

3337,81

Alteplasum
,,Ingelheim Pharma Ges mbH''

1437,52

Oxaliplatinum, Irinotecanum

Skirta: 200.000,00 Lt

Skirta: 300.000,00 Lt

Oxaliplatinum

0,44

0,354

Irinotecanum

0,49

0,49

Vidutinė vaistų grupės kaina

0,46

0,42

Bevacizumab
Avastin „Roche“

Pigo
24,5
proc.

2,3

Tirofibanum 12,5 mg
Tenecteplase 40 mg
,,Ingelheim Pharma Ges mbH''

151

Pigos 9,1
proc.

Skirta: 8.000.000,00 Lt
10,79

12,24

Brango
13,4
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6.

Antivirusiniai vaistai
ŽIV infekcijai gydyti

Skirta: 2.800.000 Lt

Skirta: 4.795.000 Lt

Zidovudin 300mg +
Lamivudin 150mg
,,Glaxo Smith Kline''

1.068,74

879,00

Abacavir 600mg +
Lamivudin 300mg
,,Glaxo Smith Kline''

1.334,12

1.067,88

Efavirenz 600 mg
,,MSD''

182,51

201,00

Zidovudin 300mg + Lamivudin
150mg +
Abacavir 300mg
,,Glaxo Smith Kline''

1.708,24

1.599,00

1.446,00

1.446,00

2.238,79

2.178,99

1.280,60

1.277,16

1.759,20

1.303,34

2.106,38

2.106,36

1.483,32

1.483,32

nepirktas

914,40

nepirktas

1.248,60

Vidutinė vaistų grupės kaina

1217

1309

Botulino toksinas

Skirta: 300.000,00 Lt

Skirta: 400.000,00 Lt

Dysport
(Ipsen Limited UK)

943,39

848,69

TNF blokatorius
Infliximab (Remicade)
„Shering Plough“

Skirta: 13.500.000,00 Lt

Skirta: 14.000.000,00 Lt

17,18

16,95

Etanercept (Enbrel) „Wyeth“

16,56

10,25

Adalimumab (Humira) „Abbott“

32,75

30,63

Vidutinė vaistų grupės kaina

22,16

19,28

Imatinibum

Skirta: 13.500.000,00 Lt

Skirta: 13.000.000,00 Lt

Glivec „Novartis“

0,65

0,61

Saquinavir 500 mg
,,Roche''
Tenofovir 245mg + Emtricitabin
200mg
,,Swedish Orphan"
Lopinavir 200 mg +
Ritonavir 50 mg
,,Abbott"
Ritonavir 100 mg
,,Abbott"
Darunavir 300 mg
,,Johnson&Johnson"
Darunavir 400 mg
,,Johnson&Johnson"
Fosamprenavir 700mg
,,Glaxo Smith Kline''
Atanazavir 150 mg
,,Bristol−Myers Squibb"

7.

8.

9.

Brango
7,5 proc.
Pigo 10
proc.

Pigo
13,2
proc.
Pigo 5,9
proc.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Plaučių surfaktantas
Curosurf
,,Chiesi Farmaceuti S.p.A. ''
Temozolomidum

Skirta: 400.000 Lt

Skirta: 500.000 Lt

1.329,30

1.329,30

Skirta: 2.000.000,00 Lt

Skirta: 1.200.000,00 Lt

Temodal „Shering Plough“

0,59

0,59

Rituximabum

Skirta: 9.000.000,00 Lt

Skirta: 11.000.000,00 Lt

Mabthera „Roche“

9,80

9,79

Trastuzumab

Skirta: 14.500.000,00 Lt

Skirta: 17.800.000,00 Lt

Herceptin „Roche“

14,65

14,53

Bortezomibum

Skirta: 3.500.000,00 Lt

Skirta: 3.500.000,00 Lt

Velcade „Johnson&Johnson“

1.071,21

1071,21

Cinacalcet
Mimpara (Amgen)
Palivizumab
Synagis
,,Abbot Laboratories S. A''
Alprostadil

Skirta: 700.000,00 Lt
nepirktas
Skirta: 2.000.000,00 Lt

Skirta: 300.000,00 Lt
0,72
Skirta: 2.000.000,00 Lt

35,39

32,91

Skirta: 500.000,00 Lt

Skirta: 600.000,00 Lt

Vasaprostan ,,Schwarz Pharma AG"

3,07

3,06

Verteporfinum
Visudyne
,,Novartis Pharma S.A.S. ''
Albendazole
Eskazole 400 mg
„GlaxoSmithKline“/,,Ozone
Laboratories Ltd''
Somatostatino analogai
Lanreotidum (Somatuline Autogel)
„Ipsen“
Octreotidum (Sandostatin LAR)
„Novartis“

Skirta: 1.300.000,00 Lt

Skirta: 1.300.000,00 Lt

4.143,30

4.141,00

Skirta: 300.000,00 Lt

Skirta: 300.000,00 Lt

229,76

neperkamas

Skirta: 1.500.000,00 Lt

Skirta: 1.200.000,00 Lt

36,10

36,10

118,10

118,07

Vidutinė vaistų grupės kaina

77,10

77,08

Žmogaus imunoglobulinas

Skirta: 1.200.000,00 Lt

Skirta: 800.000,00 Lt

Žmogaus imunoglobulinas

146,11

146,11

Sunitinibum

Skirta: 4.200.000,00 Lt

Skirta: 5.000.000,00 Lt

Sutent „Pfizer“

10,50

10,496

Pegiliuotas Doxorubicinas

Skirta: 1.300.000,00 Lt

Skirta: 1.500.000,00 Lt

Caelyx „Schering Plough“

90,43

76,58

Vaistai osteoporozei gydyti

Skirta: 1.400.000,00 Lt

Skirta: 400.000,00 Lt

Teriparatide „Eli Lilly“

634,80
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Kaina
nekito
Kaina
nekito
Pigo 0,1
proc.
Pigo 0,1
proc.

Kaina
nekito

Pigo 7
proc.
Pigo 0,4
proc.
Pigo 0,1
proc.

Pigo
0,02
proc.

Pigo
15,3
proc.
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25.
26.
27.

Rekombinantinis parathormonas
„Nycomed“
Medikamentas Sorafenibum kepenų
ląstelių vėžiui gydyti tab.
Medikamentai plaučių arterinei
hipertenzijai gydyti
Medikamentas Cetuximab galvos ir
kaklo vėžiui gydyti

154

324,56
naujai įtrauktas

82,14

naujai įtrauktas
naujai įtrauktas

Kaip matyti 29 lentelėje, daugumos centralizuotai perkamų vaistų grupių kainos
sumažėjo, padidėjo tik dviejų grupių vaistų kainos – Bevacizumab vaistas brango 13,4 proc.,
antivirusiniai vaistai ŽIV infekcijai gydyti brango 7,5 proc. Visų kitų centralizuotai perkamų
grupių vaistai pigo arba jų kaina nekito. Pigę vaistai pigo nuo 0,02 iki 24,5 proc., bendras
vidutinis centralizuotai perkamų vaistų pigimas sudarė 5,3 proc.
Įvertinus centralizuotai perkamų vaistų kainas, galima teigti, kad, lyginant 2010 metų
duomenis su 2009 m. duomenimis, dauguma centralizuotai perkamų vaistų atpigo, tokia pati
tendencija išliko ir 2011 m., palyginti su 2010 metais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
centralizuotai perkami vaistai sudaro nedidelę Lietuvos vaistų rinkos dalį (Centrinio viešųjų
pirkimų portalo duomenimis (nepatikslintais apie galutinį įsigytų vaistų kiekį ir galutinį
atsiskaitymą su tiekėjais duomenimis) 2009 m. centralizuotai nupirkta vaistų už 75 mln. Lt,
2010 m. už 115 mln. Lt, 2011 m. už 96 mln. Lt) ir jie nėra perkami galutinio vartotojo, jų
kainos įtakos vaistų prieinamumui galutiniam vartotojui neturi.

7.1.5.2. Vaistinių preparatų kainų struktūros analizė
Šiame skyriuje pateikiama vaistinių preparatų grupių, aptartų tyrimo ,,Europos
farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ įvadinėje
ataskaitoje, kainų struktūros analizė.

7.1.5.2.1. Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūros analizė
Kompensuojamųjų vaistų kaina galutiniam vartotojui priklauso nuo tokių Lietuvoje
taikomų valstybinio reguliavimo mechanizmų:
− kompensuojamojo vaisto gamintojo kainos, kuri nustatyta gamintojo ir
valstybės susitarimu, įtraukiant vaistą į kompensuojamųjų vaistų sąrašą109;
− kompensuojamojo vaisto didmeninės ir mažmeninės kainos, kurios priklauso
nuo valstybės reguliuojamų prekybinių antkainių110;
− nustatytos kompensuojamojo vaisto bazinės kainos ir paciento priemokos111;

2006 m. birželio 22 d. Farmacijos įstatymas Nr. X−709; 2010 m. balandžio 6 d. SAM įsakymas Nr. V−267 „Dėl Kompensuojamųjų
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
110
2010 m. balandžio 6 d. SAM įsakymas Nr. V−267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų
nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
109
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− nuolaidos paciento priemokai112.
Kompensuojamojo vaisto gamintojo kaina, bazinė kaina ir paciento priemoka
nustatomos kompensuojamųjų vaistų kainyne. Didmeninę ir mažmeninę kompensuojamojo
vaisto kainą nustato didmeninę ir mažmeninę vaistų prekybą vykdančios įmonės,
vadovaudamosi teisės aktais nustatytais didmeniniais ir mažmeniniais vaistinių preparatų
prekybos antkainiais, jos negali viršyti nustatytų maksimalių antkainių. Pagal nustatytą tvarką
vaisto gamintojas gali suteikti nuolaidą paciento priemokai.
Šiame skyriuje nagrinėjama Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra
priklauso tik nuo to, kaip ji nustatyta kompensuojamųjų vaistų kainyne, taip pat nuo to, kokie
nustatyti prekybiniai antkainiai ir nuolaida paciento priemokai. T. y. kompensuojamųjų vaistų
kainos struktūra yra vienoda, bet skiriasi skirtingo kainų lygio kompensuojamųjų vaistų
grupėse tik pagal prekybinius antkainius. 2010 m. balandžio 6 d. SAM įsakymu Nr. V−267
buvo nustatyti maksimalūs kompensuojamųjų vaistų prekybiniai didmeniniai ir mažmeniniai
antkainiai. Šiuo teisės aktu nustatyti skirtingo dydžio didmeniniai antkainiai priklausomai
nuo vaistinio preparato gamintojo (arba jo atstovo, rinkodaros teisės turėtojo, lygiagretaus
importuotojo) deklaruotos kainos. Šiuo teisės aktu nustatyti skirtingo dydžio mažmeniniai
antkainiai priklausomai nuo vaistinio preparato pirkimo iš didmenininko kainos.
Kompensuojamųjų vaistų prekybiniai antkainiai 2004 ir 2010 metus yra vienodi113. Todėl
galima teigti, kad Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisės aktus
tiesiogiai kompensuojamųjų vaistų kainos struktūros, kuri priklauso nuo prekybinių antkainių
reguliavimo, nepaveikė. Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra priklauso tik nuo vidinės
Lietuvos vaistų kompensavimo politikos.
Siekiant nustatyti vaistinių preparatų kainų struktūros įtaką vaistinių preparatų
prieinamumui Lietuvos vartotojams, atlikta kompensuojamųjų vaistų kainų struktūros
analizė. Analizė atlikta dviem pjūviais:
− kainų struktūra, priklausoma nuo prekybinių antkainių reguliavimo;
− kainų struktūra, priklausoma nuo kompensuojamojo vaisto gamintojo kainos
reguliavimo ir kompensuojamosios (bazinės) kainos reguliavimo.
Analizuojant kompensuojamųjų vaistų struktūrą, buvo vadovautasi 2010 m.
balandžio 6 d. SAM įsakymu Nr. V−267 nustatytais prekybiniais antkainiais. Antkainiai
pateikiami 30−31 lentelėse.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam gydymui skirtų vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių
kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
112 112
LR SAM 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V−724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir
kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
113
2004 m. antkainiai nustatyti 2004 m. kovo 30 d. SAM įsakymu Nr. V−170 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 200
m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 459 „Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo“ pakeitimo“;
2010 m. antkainiai nustatyti 2010 m. balandžio 6 d. SAM įsakymu Nr. V−267 „Dėl Kompensuojamų vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
111
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30 lentelė. Kompensuojamųjų vaistų maksimalūs didmeniniai antkainiai
Vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus importo
leidimo turėtojo arba jų atstovo deklaruota vaistinio preparato kaina,
Lt
Iki 6,43
Nuo 6,44 iki 10,00
Nuo 10,01 iki 19,44
Nuo 19,45 iki 25,00
Nuo 25,01 iki 53,57
Nuo 53,58 iki 68,18
Nuo 68,19 iki 909,09
Daugiau nei 909,10

Maksimalus prekybos
antkainis
14 %
0,9 Lt
9%
1,75 Lt
7%
3,75 Lt
5,5 %
50,00 Lt

Didmeninių antkainių nustatytos ribos lemia tai, kad didžiausią kompensuojamojo
vaisto kainos dalį lemia gamintojo kaina, o didmeninio vaistų platinimo įmonė realiai veikia
tik pigių ir nebrangių vaistų kainas ir neveikia brangesnių vaistų kainų.
31 lentelė. Kompensuojamųjų vaistų maksimalūs mažmeniniai antkainiai
Vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus importo
leidimo turėtojo arba jų atstovo deklaruota vaistinio preparato kaina,
Lt
Iki 6,43
Nuo 6,44 iki 10,00
Nuo 10,01 iki 19,44
Nuo 19,45 iki 25,00
Nuo 25,01 iki 53,57
Nuo 53,58 iki 68,18
Nuo 68,19 iki 909,09
Daugiau nei 909,10

Maksimalus prekybos
antkainis
14 %
0,9 Lt
9%
1,75 Lt
7%
3,75 Lt
5,5 %
50,00 Lt

Mažmeninių antkainių nustatytos ribos lemia tai, kad didžiausią kompensuojamojo
vaisto kainos dalį lemia gamintojo kaina, o vaistinės realiai veikia tik pigių ir nebrangių
vaistų kainas ir neveikia brangesnių vaistų kainų.
Remiantis nustatytais prekybiniais antkainiais, pagal organizacijos The Association of
the European Self−Medication Industry pasiūlytą metodiką114 (metodika skirta nagrinėti tiek
nekompensuojamųjų, tiek kompensuojamųjų vaistų kainas ir kainų struktūrą) buvo
apskaičiuota Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra, išskiriant joje gamintojo
kainos dalį, didmeninės kainos dalį, mažmeninės kainos dalį ir pridėtinės vertės mokesčio
kainos dalį galutinėje kainoje, už kurią vaistą įsigyja vartotojas. Minėta metodika panaudota
siekiant palyginti įvairių Europos šalių ir Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą.
Kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra pateikiama 31 lentelėje.

114

Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
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32 lentelė. Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra, priklausanti nuo prekybinių
antkainių
KAINOS STRUKTŪRA
Pigiausių vaistų (deklaruota kaina neviršija 6,43 Lt) kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina yra nuo 6,44 iki 10,00 Lt, kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina yra nuo 68,19 iki 909,10 Lt, kainos
struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina didesnė nei 909,10 Lt, kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina

Vartotojo
kainos
struktūra

Kainos
pokytis
tiekimo
grandinėje

100%
95%
78%
68%

146%
139%
114%
100%

100%
95%
80%
72%

135%
129%
109%
100%

100%
95%
93%
88%

113%
108%
105%
100%

100%
95%
94%
90%

113%
108%
105%
100%

Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainos struktūros analizė parodė, kad visose vaistų
grupėse (pagal kainą) didžiausią kompensuojamojo vaisto kainos dalį sudaro gamintojo
kaina. Didmeninio vaistų platinimo įmonės ir vaistinės labiau veikia tik pigesnių vaistų
grupių kainas, kurioms leidžiami didesni maksimalūs prekybiniai antkainiai. Būtent šių
grupių vaistų kainos labiausiai padidėja tiekimo grandinėje nuo gamintojo iki vartotojo.
Kompensuojamųjų vaistų kainos struktūros, priklausomos nuo prekybinių antkainių,
analizė parodė, kad:
− Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus neveikia
kompensuojamųjų vaistų kainos struktūros, ji priklauso nuo šalyje nustatytos vaistų
kompensavimo politikos;
− kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra Lietuvoje nuo 2004 iki 2010 metų nepasikeitė;
− kompensuojamųjų vaistų kainą vartotojui labiausiai lemia gamintojo kaina.
Siekiant nustatyti prekybinių antkainių ir didmeninio vaistų platinimo įmonių bei
vaistinių sąveikos įtaką vaistų kainoms, Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos metu tirta jų
nuomonė minėtu klausimu. Apklausos rezultatai parodė (apklausos rezultatų ataskaita
pateikiama atskiru 4 priedu), kad, rinkos dalyvių vertinimu, pagrindinę įtaką
kompensuojamųjų vaistų kainos struktūrai turi gamintojas. Didmenininkai įtakos kainai
beveik neturi, o mažmeninę kainą smarkiai lemia vaistinių tinklai, kurie juridiniais ar rinkos
ryšiais artimai susiję su didmeninio vaistų platinimo įmonėmis. Rinkos dalyvių manymu,
būtent didmeninio vaistų platinimo ir vaistinių susikoncentravimas bei vaistinių tinklų
užimama didelė rinkos dalis turi įtakos, kad šie rinkos dalyviai gali lanksčiai taikyti antkainių
reguliacinius mechanizmus arba įvairiais būdais veikti gamintojo kainas ir dėl to mažmeninės
vaistų kainos vartotojams gali nemažėti, net taikant valstybinį vaistų kainų reguliavimą.
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Papildomai siekiant palyginti Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainos struktūrą su
kitų šalių kompensuojamųjų vaistų struktūra, toliau pateikiami duomenys apie užsienio šalių
kompensuojamųjų vaistų prekybinių antkainių dydžius ir kainų struktūrą115. Kaimyninių
šalių, ES senbuvių ir ES naujųjų narių kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra pateikta
tolesnėje lentelėje116.
33 lentelė. Kaimyninių šalių, ES senbuvių ir ES naujųjų narių kompensuojamųjų vaistų
kainų struktūra
KAINOS STRUKTŪRA
Pigiausių vaistų (deklaruota kaina neviršija 6,43 Lt) kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina yra nuo 6,44 iki 10,00 Lt, kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina yra nuo 68,19 iki 909,10 Lt, kainos
struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina didesnė nei 909,10 Lt, kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (5 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina

Vartotojo
kainos
struktūra

Kainos
pokytis
tiekimo
grandinėje

100%
95%
78%
68%

146%
139%
114%
100%

100%
95%
80%
72%

135%
129%
109%
100%

100%
95%
93%
88%

113%
108%
105%
100%

100%
95%
94%
90%

113%
108%
105%
100%

Įvertinus lentelėse pateiktų užsienio šalių kompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą,
galima konstatuoti, kad skirtingose šalyse kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra skirtinga
ir, kaip ir Lietuvoje, iš dalies priklauso nuo reguliuojamų prekybinių antkainių. ES šalyse
galioja skirtingi prekybiniai antkainiai, pavyzdžiui, iš nagrinėtų šalių Suomijoje didmeniniai
antkainiai mažiausi – 3 proc., Slovakijoje didžiausi – 13 proc. Lietuvoje didmeniniai
prekybiniai kompensuojamųjų vaistų antkainiai priklausomai nuo jų kainos svyruoja 5−14
proc. ribose ir yra panašūs kaip kitose nagrinėtose Europos šalyse. Mažmeniniai prekybiniai
kompensuojamųjų vaistų antkainiai Europos šalyse skiriasi: nuo 15 proc. Lenkijoje iki 28
proc. Ispanijoje. Lietuvoje taikomi mažmeniniai prekybiniai antkainiai priklausomai nuo
kompensuojamųjų vaistų kainos svyruoja 4−22 proc. ribose ir pigiems vaistams yra vieni
didesnių tarp nagrinėtų šalių, o brangiems vaistams – vieni mažiausių tarp nagrinėtų šalių.
Palyginus Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą, galima teigti, kad ji panaši į
kitų šalių – kainoje didžiausią dalį sudaro gamintojo kaina, Lietuvos kompensuojamųjų vaistų
Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
116
Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
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kainų struktūra panašiausia į naujų ES narių kompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą ir
labiau skiriasi tik nuo Danijos ir Ispanijos, kuriose gamintojo kaina sudaro mažesnę galutinės
vartotojui kainos dalį. Apibendrinant Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainos struktūros
palyginimą su kitomis šalimis galima teigti, kad:
− kiekviena šalis nustato skirtingus prekybinius kompensuojamųjų vaistų antkainius,
antkainiai nustatomi vadovaujantis vidine vaistų kompensacijos politika;
− Lietuvos prekybiniai antkainiai yra vidutiniai, palyginti su kitomis šalimis;
− Lietuvoje kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra panaši į daugelio kitų naujųjų ES šalių.
Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra, priklausoma nuo kompensuojamojo vaisto
gamintojo kainos reguliavimo ir kompensuojamosios (bazinės) kainos reguliavimo, buvo
nagrinėjama atskirai. Pagrindinis informacijos šaltinis – kompensuojamųjų vaistų kainynai,
kuriuose nustatoma kompensuojamojo vaisto gamintojo kaina, kompensuojama vaisto kainos
dalis (bazinė kaina) ir vartotojo priemokos dalis bei galima didžiausia mažmeninė kaina. Ši
kompensuojamųjų vaistų kainų struktūros analizė atlikta ne tik išskaidant kainą į
sudedamąsias dalis, bet ir palyginta kainų struktūra 2004 ir 2010 metais. Tokiu būdu siekta
nustatyti, kaip kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra paveikė vaistų prieinamumą
galutiniam vartotojui.
Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūros priklausomybės nuo kompensuojamojo
vaisto gamintojo kainos reguliavimo ir kompensuojamosios (bazinės) kainos reguliavimo
analizė atlikta įvertinus PharmaZOOM bazės duomenis, Kainynuose pateiktų
kompensuojamųjų vaistų kainas ir VLK pateiktus faktinius duomenis apie kompensuojamųjų
vaistų kainas ir pacientų priemokas.
PharmaZOOM bazės duomenų analizė atlikta tokiu būdu:
− pasinaudojus PharmaZOOM duomenų baze išrinkti 2010 metais 100 daugiausiai
parduodamų (didžiausias išlaidas sudarančių), 100 populiariausių (daugiausiai suvartojamų
pakuotėmis) ir 50 brangiausių ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų vaistinių
preparatų;
− kadangi dalis kompensuojamųjų vaistų patenka tiek į 100 daugiausiai parduodamų, tiek į
100 populiariausių, tiek į 50 brangiausių sąrašus, buvo sudarytas bendras nagrinėtų vaistų
sąrašas, į kurį pateko visų minėtų grupių vaistai (išbraukus besidubliuojančius), iš sąrašo
išbraukti tie vaistai, kurių nėra 2004 arba 2010 metų kompensuojamųjų vaistų kainyne, taip
gautas analizei pakankamas reprezentatyvus 123 vaistų sąrašas (nagrinėtų vaistų sąrašas ir
kainų struktūra pateikta 3 priede);
− išanalizuota kompensuojamųjų vaistų Kainynuose pateikta reprezentuojamų 123 vaistų
kainų struktūra, kurioje nagrinėta gamintojo deklaruota kaina, bazinė kaina, kainyne nustatyta
mažmeninė kaina ir pacientų (vartotojų) priemoka. Nagrinėtos tik 100 ir 80 proc. pacientų
priemokos, nes, Valstybinės ligonių kasos duomenimis117, šiuo kompensavimo lygiu
daugiausiai kompensuojama vaistų ir šis kompensavimo lygis yra aktualiausias vartotojams
(šiais lygiais, 2008 ir 2009 metų duomenimis, kompensuota apie 93 proc. visų kompensuotų
vaistų).
Reprezentuojamų 123 kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra, priklausoma nuo
kompensuojamojo vaisto gamintojo kainos reguliavimo ir kompensuojamosios (bazinės)
kainos reguliavimo, yra tokia:
− gamintojo deklaruota kaina, kuria gamintojas įsipareigoja tiekti rinkai vaistą;
117
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− mažmeninė kaina, kuria kompensuojamasis vaistas turi būti parduodamas vaistinėje;
− bazinė kaina, kurią apmoka (kompensuoja) valstybė vaistinei vietoj vartotojo (dalis
mažmeninės kainos);
− paciento priemoka (vartotojo mokama mažmeninės kompensuojamojo vaisto kainos
dalis įsigyjant vaistą vaistinėje).
Tokia kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra yra labai svarbi siekiant įvertinti
kompensuojamųjų vaistų prieinamumą vartotojams kainos požiūriu.
Kaip minėta, Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės
aktus iš esmės nedarė įtakos kompensuojamųjų vaistų kainų reguliacijai, nes Europos
farmacijos teisyno nuostatos118 nenustato kainų ribų. Taigi kompensuojamųjų vaistų kainų
reguliacija priklauso tik nuo šalies vidinės vaistų kompensavimo politikos.
Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra priklauso nuo gamintojo su valstybe
suderėtos kainos – gamintojo (deklaruojamos) ir mažmeninės kainos bei valstybės taikomų
kompensuojamųjų vaistų reguliavimo mechanizmų, kurie nustato bazinę (valstybės
kompensuojamą vaisto kainos dalį) kainą. Pastaroji priklauso nuo visų bendriniu pavadinimu
kompensuojamųjų vaistų kainyne esančių vaistų gamintojų kainos vidurkio. Galutiniam
vartotojui vaistų prieinamumą kainos požiūriu lemia paciento priemoka – kaina, kurią
vartotojas sumoka įsigydamas kompensuojamąjį vaistą vaistinėje. Šios kainos dalies
reguliavimo mechanizmai priklauso nuo Lietuvos vaistų kompensavimo politikos ir detaliai
nagrinėjami skyriuje „7.3.5. Vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną teisinio reglamentavimo
bei jo įgyvendinimo įvertinimas ir rinkos dalyvių lūkesčiai“.
Reprezentuojamų 123 kompensuojamųjų vaistų kainų struktūra, siekiant nustatyti jos
įtaką prieinamumui galutiniam vartotojui, buvo vertinta dinamikoje, lyginant Kainynų 2004 ir
2010 metų duomenis. Analizės duomenys parodė, kad gamintojo ir mažmeninė kaina,
lyginant 2004 su 2010 metus, sumažėjo:
− gamintojo kainos sumažėjo 64 proc. nagrinėtų vaistų, 32 proc. nagrinėtų vaistų
gamintojo kainos nepakito ir tik 4 proc. padidėjo,
− kompensuojamųjų vaistų kainynuose nustatytos mažmeninės kainos sumažėjo 63
proc. nagrinėtų vaistų, 32 proc. nekito ir tik 5 proc. padidėjo. Mažmeninių kainų pokytis
koreliuoja su skyriuje „7.1.5.1.1. Kompensuojamųjų vaistų kainų analizė“ pateikta
kompensuojamųjų vaistų kainų analize.
Tai rodo, kad valstybė sėkmingai taikė kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo
mechanizmus, siekdama sumažinti Privalomojo sveikatos priežiūros fondo išlaidas. Tačiau
tai neatskleidžia visų kompensuojamųjų vaistų prieinamumo galutiniam vartotojui aspektų.
Pakeitus bazinės (kompensuojamos) vaistų kainos skaičiavimo metodiką119, bazinė kaina
sumažėjo. Tai lėmė Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų mažėjimą arba
stabilizavimą. Kita vertus, sumažėjus valstybės kompensuojamai vaisto kainos daliai,
vartotojų (paciento) priemoka galėjo mažėti, bet brangesnių ir plačiau vartojamų vaistų galėjo
nemažėti ar mažėti ne taip smarkiai kaip vidutinės priemokos. Vienas iš kompensuojamųjų
kainų reguliavimo mechanizmų yra vadinamasis „tunelis“, kai vaistų gamintojas siekdamas,
kad jo vaistas būtų neišbrauktas iš Kainyno, turi sumažinti deklaruotą kainą ir dėl to mažėja
paciento priemoka. Tokiu atveju mažėja atitinkamoje kompensuojamųjų vaistų grupėje
118

Tarybos direktyva 89/105/EEB
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam gydymui skirtų vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių
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esančių visų vaistų gamintojų deklaruotos kainos, atitinkamai mažėja ir pacientų priemokos.
Tačiau šis principas galioja tik toms kompensuojamųjų vaistų grupėms, kuriose yra keli pigūs
generiniai vaistai. Toms kompensuojamųjų vaistų grupėms, kuriose nėra generinių vaistų ar
jose yra 1−2 generiniai vaistai, tiek brangių vaistų deklaruotos kainos, tiek pacientų
priemokos gali nemažėti ar mažėti ne taip pastebimai kaip vidutinės gamintojų kainos ir
pacientų priemokos. Tačiau „tunelio“ principas suteikė galimybę pakankamai efektyviai
reguliuoti tiek kompensuojamųjų vaistų kainas, tiek pacientų priemokas pakankamai dideliam
skaičiui kompensuojamųjų vaistų grupių, įtrauktų į kainyną, o tai leido padidinti
kompensuojamųjų vaistų prieinamumą vartotojams kainų požiūriu.
Reprezentuojamų 123 kompensuojamųjų vaistų analizės duomenys parodė, kad,
lyginant 2004 metus su 2010 metais, matoma tokia tendencija:
− bazinė valstybės kompensuojama kainos dalis sumažėjo net 83 proc.
nagrinėtų vaistų, padidėjo 14 proc., 3 proc. nepakito;
− vartotojo priemoka kai kompensuojama 100 proc. kainos padidėjo 63 proc.
analizuotų vaistų, sumažėjo 35 proc., 2 proc. nepakito;
− vartotojo priemoka, kai kompensuojama 80 proc. kainos, padidėjo 53 proc.
analizuotų vaistų, sumažėjo 44 proc., 3 proc. nepakito.
Kita tendencija, nustatyta analizės metu, yra ta, kad gamintojo ir mažmeninė kaina tų
vaistų, kurių ji mažėjo, sumažėjo vidutiniškai 30 proc., o paciento priemoka tų vaistų, kurių ji
didėjo, didėjo kartais. Taigi, nors Reprezentuojamų 123 kompensuojamųjų vaistų duomenų
analizė parodė, kad kompensuojamųjų vaistų gamintojų ir mažmeninės kainos, lyginant 2004
su 2010 metus, sumažėjo daugeliui nagrinėtų vaistų, vartotojų mokamos daugelio nagrinėtų
kompensuojamųjų vaistų kainos padidėjo. Todėl darytina išvada, kad valstybė 2004−2010
metais pasiekė tikslą stabilizuoti arba sumažinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo
išlaidas kompensuojamiesiems vaistams, tačiau kompensuojamųjų vaistų prieinamumas
vartotojams kainų požiūriu sumažėjo. Šias tendencijas lemia tai, kad vartotojai dar labai
dažnai renkasi originalius arba pirmo į Kainyną įtraukto generiko vaistus, tokiu atveju,
sumažėjus bazinei kainai, paciento priemoka padidėjo.
Siekiant palyginti reprezentuojamų 123 kompensuojamųjų vartotojams aktualių vaistų
kainų struktūros pokyčius su vidurkiniais kompensuojamųjų vaistų kainų struktūrų pokyčiais
(Kainynų ir VLK pateikti duomenys), buvo analizuoti Kainynuose pateiktų bazinių vaistų
kainų ir pacientų priemokų pokyčiai bei VLK pateiktų faktinių duomenų apie
kompensuojamųjų vaistų vidutines receptų kainas ir vidutines pacientų priemokas. Toliau
pateikiama šių duomenų analizė.
Kainynuose pateikiamų bazinių kainų ir vidutinių pacientų priemokų (pagal skirtingus
kompensavimo procentus) analizė pateikta 58−59 paveiksluose.
58 pav. Vidutinės bazinės kainos 2004−2005 m. ir 2007−2011 m. Kainynuose* dinamika, Lt

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
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59 pav. Vidutinės bazinės kainos 2004−2005 m. ir 2007−2011 m. Kainynuose* pokytis,
proc.

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
58−59 paveiksluose pavaizduota kompensuojamųjų vaistų kainynuose esančių
vaistinių preparatų vidutinė bazinė kaina ir jos santykiniai pokyčiai. Vidutinė bazinė kaina –
tai kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne esančių visų vaistinių preparatų bazinių
kainų vidurkis. 2004 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne esančių vaistinių
preparatų vidutinė bazinė kaina siekė 89,66 Lt. Palyginti su ankstesniais metais (2007 m.
lyginami su 2005 m.), 2005m. ir 2008 m. kainos mažėjo, o 2007 m. ir 2009 m. kainos didėjo.
Šių svyravimų padarinys − 2009 m. vidutinė bazinė kaina buvo 27,34 proc. didesnė nei 2004
m. ir siekė 114,18 Lt. 2010−2011 m. pastebimas kasmetinis vidutinės bazinės kainos
mažėjimas. 2010 m., palyginti su 2009 m., vidutinė bazinė kaina sumažėjo net 40,69 proc. ir
siekė 67,72 Lt, 2011 m. ji buvo dar mažesnė – 67,31 Lt. Bendras 2011 m., palyginti su 2004
m., vidutinės bazinės kainos sumažėjimas sudarė 24,93 proc.
60 pav. Vidutinės paciento priemokos (100 %) dinamika (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, Lt)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
61 pav. Vidutinės paciento priemokos (100 %) pokytis (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, Lt), proc.

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
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60 paveiksle pavaizduota vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 100 proc.
kompensavimo lygis, už vaistinius preparatus, įtrauktus į kompensuojamųjų vaistų Kainyną .
61 paveiksle vaizduojami vidutinės paciento priemokos (100 proc.) santykiniai pokyčiai.
Vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 100 proc. kompensavimo lygis, – tai paciento
priemokų, kai taikomas 100 proc. kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainyne esančius vaistinius preparatus vidurkis. 2005 m., palyginti su 2004 m.,
vidutinė paciento priemoka (100 proc.) sumažėjo 25,67 proc. ir siekė 10,89 Lt. 2007−2009 m.
stebima tolygi priemokos didėjimo tendencija. 2009 m., palyginti su 2004 m., vidutinė
paciento priemoka (100 proc.) padidėjo 47,57 proc. ir siekė 21,62 Lt. Tiek 2010 m., tiek 2011
m. vidutinė paciento priemoka (100 proc.) šiek tiek mažėjo, tačiau 2011 m. ji buvo net 37,50
proc. didesnė nei 2004 m. ir siekė 20,15 Lt.
62 pav. Vidutinės paciento priemokos (90 %) dinamika (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, Lt)
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Vidutinė paciento priemoka (90 %), Lt

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

23,62

20,13

24,33

27,52

33,04

32,78

32,34

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
63 pav. Vidutinės paciento priemokos (90 %) pokytis (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, proc.)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
62 paveiksle pavaizduota vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 90 proc.
kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistų kainynuose įrašytus vaistinius preparatus.
63 paveiksle vaizduojami vidutinės paciento priemokos (90 proc.) santykiniai pokyčiai.
Vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 90 proc. kompensavimo lygis, – tai paciento
priemokų, kai taikomas 90 proc. kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainyne esančius vaistinius preparatus vidurkis. 2005 m., palyginti su 2004 m.,
vidutinė paciento priemoka (90 proc.) sumažėjo 14,76 proc. ir siekė 20,13 Lt. 2007−2009 m.
stebima didėjimo tendencija. 2009 m., palyginti su 2004 m., vidutinė paciento priemoka (90
proc.) padidėjo 39,89 proc. ir siekė 32,78 Lt. Tiek 2010 m., tiek 2011 m. vidutinė paciento
priemoka (90 proc.) šiek tiek mažėjo, tačiau 2011 m. ji buvo 36,91 proc. didesnė nei 2004 m.
ir siekė 32,34 Lt.
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64 pav. Vidutinės paciento priemokos (80 %) dinamika (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, Lt)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
65 pav. Vidutinės paciento priemokos (80 %) pokytis (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, proc.)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
64 paveiksle pavaizduota vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 80 proc.
kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistų kainynuose įrašytus vaistinius preparatus.
65 paveiksle vaizduojami vidutinės paciento priemokos (80 proc.) santykiniai pokyčiai.
Vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 80 proc. kompensavimo lygis, – tai paciento
priemokų, kai taikomas 80 proc. kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainyne esančius vaistinius preparatus vidurkis. 2005 m., palyginti su 2004 m.,
vidutinė paciento priemoka (80 proc.) sumažėjo 9,86 proc. ir siekė 29,37 Lt. 2007−2009 m.
stebima didėjimo tendencija. 2009 m., palyginti su 2004 m., vidutinė paciento priemoka (80
proc.) padidėjo 32,96 proc. ir siekė 44,46 Lt. Tiek 2010 m., tiek 2011 m. vidutinė paciento
priemoka (80 proc.) šiek tiek mažėjo, tačiau 2011 m. ji buvo 32,43 proc. didesnė nei 2004 m.
ir siekė 43,15 Lt.

66 pav. Vidutinės paciento priemokos (50 %) dinamika (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, Lt)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
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67 pav. Vidutinės paciento priemokos (50 %) pokytis (2004−2005 m. ir 2007−2011 m.
Kainynai*, proc.)

*2006 m. Kainynas nebuvo išleistas
66 paveiksle pavaizduota vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 50 proc.
kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistų kainynuose įrašytus vaistinius preparatus.
67 paveiksle vaizduojami vidutinės paciento priemokos (50 proc.) santykiniai pokyčiai.
Vidutinė paciento priemoka, kai taikomas 50 proc. kompensavimo lygis, ‒ tai paciento
priemokų, kai taikomas 50 proc. kompensavimo lygis, už kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainyne esančius vaistinius preparatus vidurkis. 2005 m., palyginti su 2004 m.,
vidutinė paciento priemoka (50 proc.) sumažėjo 4,02 proc. ir siekė 57,10 Lt. 2007−2009 m.
stebima didėjimo tendencija. 2009 m., palyginti su 2004 m., vidutinė paciento priemoka (50
proc.) padidėjo 32,32 proc. ir siekė 78,71 Lt. Tiek 2010 m., tiek 2011 m. vidutinė paciento
priemoka (50 proc.) mažėjo (2010 m. net 23,96 proc.), o 2011 m. ji buvo 0,34 proc. mažesnė
nei 2004 m. ir siekė 59,29 Lt.
Taigi, vertinant Kainynuose pateiktas bazines kainas ir pacientų priemokas, matyti,
kad nuo 2004 iki 2009 metų tiek kompensuojamųjų vaistų bazinės kainos, tiek pacientų
priemokos (visų kompensavimo lygių) didėjo, o nuo 2010 metų tiek kompensuojamųjų vaistų
bazinės kainos, tiek pacientų priemokos sumažėjo. Šios tendencijos rodo, kad
kompensuojamųjų vaistų prieinamumas nuo 2004 iki 2009 metų pacientams nuolat mažėjo, o
nuo 2010 metų šiek tiek pagerėjo, ir ši tendencija lieka 2011 metais. Vidutinių pacientų
priemokų sumažėjimas rodo galimybę pacientams rinktis pigesnius vaistus (t. y. pacientams
2009 m. pabaigoje − 2010 metais pakeitus kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymą
reguliuojančius teisės aktus bei palengvinus generinių vaistų įrašymo į Kainynus procedūras
sudaryta galimybė rinktis iš didesnio kiekio generinių vaistų, kurių kainos daug mažesnės nei
originalių vaistų).
Išnagrinėjus VLK pateiktus duomenis apie vidutines faktines kompensuojamųjų
vaistų receptų kainas ir vidutines faktines pacientų priemokas (neskiriant pagal
kompensavimo lygius), gauta koreliacija tarp Kainynų duomenų ir faktinių duomenų. Toliau
pateikiama VLK duomenų analizė.
68 pav. PSDF biudžeto išlaidų ir priemokų sumos, tenkančios vienam receptui, pokytis
2003−2010 m., Lt
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69 pav. PSDF biudžeto išlaidų ir priemokų sumos, tenkančios vienam receptui, grandininis
pokytis, proc.

Kaip matyti iš 68−69 paveikslų, vidutinė faktinė kompensuojamojo vaisto recepto
kaina 2003 m. siekė 40,30 Lt, priemokos suma, tenkanti vienam receptui, – 8,24 Lt. 2004 m.
stebimas nesmarkus (1,30 proc.) vidutinės recepto kainos kilimas ir 17,90 proc. priemokos
sumos, tenkančios vienam receptui, kilimas. 2005−2008 m. priemokos suma, tenkanti vienam
receptui, didėjo panašiu tempu kasmet (15,17−20,83 proc.), 2009 m. jos didėjimo tempas
sulėtėjo (iki 1,41 proc.), o 2010 m. pastebimas net 25,19 proc. sumažėjimas – priemokos
suma, tenkanti vienam receptui, sumažėjo iki 14,42 Lt, tačiau, palyginti su 2003 m., ji buvo
75,05 proc. didesnė. Panaši tendencija matyta stebint vidutinės recepto kainos pokytį:
2005−2007 m. vidutinė recepto kaina kasmet kilo 8,82−11,38 proc., 2008−2009 m. kilimo
tempas sulėtėjo, o 2010 m., palyginti su 2009 m., vidutinė recepto kaina sumažėjo 7,72 proc.
Vidutinė kompensuojamojo vaisto pardavimo kaina – vidutinės recepto kainos ir
priemokos sumos, tenkančios vienam receptui, suma − 2010 m., palyginti su 2003 m.,
padidėjo 41,10 proc. ir siekė 68,49 Lt.
Valstybei pradėjus taikyti papildomus kompensuojamųjų vaistų kainų ir prieinamumo
reguliavimo mechanizmus, nuo 2010 metų pradėta taikyti tvarka120, leidžianti gamintojams
suteikti nuolaidą kompensuojamųjų vaistų paciento priemokai. Taip siekiama paskatinti
kompensuojamųjų vaistų gamintojus konkuruoti kainomis ir didinti kompensuojamųjų vaistų
prieinamumą vartotojams. Nuolaidų paciento priemokai ar gamintojo kainai rinkoje buvo ir
iki 2010 metų, jas konkuruodami tarpusavyje taikė vaistų gamintojai. Tačiau šios nuolaidos
buvo vidinis gamintojų reikalas, duomenų apie jas nebuvo kaupiama, todėl jų iki 2010 metų
nėra. Išanalizavus VLK pateiktus duomenis, galima teigti, kad ši tvarka realiai pradėjo veikti
2011 metais ir patikimesni duomenys turimi tik nuo 2011 metų. Toliau pateikiami nuolaidų
pacientų priemokoms analizės duomenys.
Duomenų šaltiniai:
2011 m. kompensuojamųjų vaistų kainynas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V−312, kartu su
2011 m. rugpjūčio 24 d., 2011 m. lapkričio 28 d., 2011 m. gruodžio 9 d. papildymais.
VLK pateikti duomenys apie kompensuojamųjų vaistų pacientų priemokas.

120

LR SAM 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V−724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir
kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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2011 m. kompensuojamųjų vaistų kainyne esančių vaistų
skaičius
Vaistų, kuriems nuo 2011−05−08 iki 2011−12−09 buvo
deklaruotos nuolaidos, skaičius121
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1839
749

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, 2011 m. kompensuojamųjų vaistų kainyne (su visais
papildymais) buvo 1839 vaistai. Per visą nagrinėjamą laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 8 d. iki
2011 m. gruodžio 9 d. skirtingų vaistų prekiniais pavadinimais, kuriems buvo deklaruotos
nuolaidos, buvo 749, tai sudaro 40,73 proc. 2011 m. kompensuojamųjų vaistų kainyne
buvusių vaistų skaičiaus.
Sugretinus visų pateiktų analizių duomenis, galima teigti, kad:
− kompensuojamųjų vaistų kainos struktūra yra sudaryta iš valstybės kompensuojamos dalies
(bazinės kainos) ir paciento priemokos;
− kompensuojamųjų vaistų prieinamumui įvertinti svarbu ne vien bendra kompensuojamojo
vaisto kaina, bet ir paciento priemoka, t. y. ta vaisto kainos dalis, kurią sumoka pats
pacientas;
− 2003−2009 metų periodu vidutinė paciento priemoka (tiek pateikta Kainyne, tiek faktinė)
nuolat didėjo ir tai mažino kompensuojamųjų vaistų prieinamumą vartotojams;
− nuo 2010 m. matoma ryški vidutinės paciento priemokos (tiek pateiktos Kainyne, tiek
faktinės) mažėjimo tendencija, tai neabejotinai didina kompensuojamųjų vaistų prieinamumą
vartotojams;
− palyginus vidutines Kainynų, vidutines faktines ir pagal bazės PharmaZOOM duomenis
atrinktų reprezentuojamų 123 kompensuojamųjų vaistų pacientų priemokas matyti, kad nuo
2010 metų vidutinės Kainynų ir faktinės pacientų priemokos sumažėjo, tačiau dažniausiai
vartojamų kompensuojamųjų vaistų (prekiniais pavadinimais) vidutinės priemokos didėjo.
Tai rodo, kad valstybės institucijoms pavyko nuo 2010 metų sumažinti vidutines pacientų
priemokas, tačiau populiarių brangių vaistų, kurių pacientų priemokos yra didesnės nei
vidutinės, vartojimas nemažėja ir pacientai ne visada pasinaudoja galimybe gauti pigesnių
(dažniausiai generinių) vaistų, o renkasi brangesnius (kurių paciento priemoka yra didesnė)
vaistus.
7.1.5.2.2. Nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūros analizė
Šiame skyriuje pateikiama vaistinių preparatų grupių, aptartų tyrimo ,,Europos
farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ įvadinėje
ataskaitoje, kainų struktūros analizė.
Nekompensuojamųjų vaistų, skirtingai nei kompensuojamųjų, nuo 2002 metų
nebuvo reguliuojami prekybiniai antkainiai. Lietuvai įstojus į ES ir perkėlus Europos
farmacijos teisyno reikalavimus į nacionalinius teisės aktus, tai tiesiogiai niekaip nepaveikė
nekompensuojamųjų vaistų kainų.

121

VLK pateikti duomenys
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2010 metais Lietuvoje pradėti reguliuoti nekompensuojamųjų vaistų prekybiniai
antkainiai122. Remiantis nustatytais prekybos antkainiais, pateiktais 35−36 lentelėse, galima
išanalizuoti nekompensuojamųjų vaistų kainos galutiniam vartotojui struktūrą.
35 lentelė. Nekompensuojamųjų vaistų maksimalūs didmeniniai antkainiai
Vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus importo leidimo
turėtojo arba jų atstovo deklaruota vaistinio preparato kaina, Lt
Iki 6,43
Nuo 6,44 iki 10,00
Nuo 10,01 iki 19,44
Nuo 19,45 iki 25,00
Nuo 25,01 iki 53,57
Nuo 53,58 iki 68,18
Nuo 68,19 iki 909,09
Daugiau nei 909,10

Maksimalus
prekybos antkainis
18 %
16 %
9%
8%
7%
6%
5%
50,00 Lt

Didmeninių antkainių nustatytos ribos lemia tai, kad didžiausią nekompensuojamojo
vaisto kainos dalį lemia gamintojo kaina, o didmeninio vaistų platinimo įmonė realiai turi
įtakos tik pigių ir nebrangių vaistų kainoms ir neveikia brangesnių vaistų kainų.
36 lentelė. Nekompensuojamųjų vaistų maksimalūs mažmeniniai antkainiai
Vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ar lygiagretaus importo
leidimo turėtojo arba jų atstovo deklaruota vaistinio preparato kaina,
Lt
Iki 8,19
Nuo 8,20 iki 10,00
Nuo 10,01 iki 15,28
Nuo 15,29 iki 25,00
Nuo 25,01 iki 27,28
Nuo 27,29 iki 75,00
Nuo 75,01 iki 500,00
Daugiau nei 500,00

Maksimalus prekybos
antkainis
30 %
25 %
23 %
22 %
19 %
17 %
15 %
60,00 Lt

Mažmeninių antkainių nustatytos ribos parodo, kad didžiausią nekompensuojamojo
vaisto kainos dalį lemia gamintojo kaina, o vaistinės daugiausiai įtakos turi tik pigių ir
nebrangių vaistų kainoms ir mažiau paveikia brangesnių vaistų kainas. Tačiau, skirtingai nuo
didmeninių antkainių, mažmeniniai nekompensuojamųjų vaistų antkainiai yra pakankamai
dideli – pigių vaistų leistinas maksimalus mažmeninis antkainis yra 30 proc.
Skirtingai nuo kompensuojamųjų vaistų, nekompensuojamųjų vaistinėse galutinio
vartotojo įsigyjamų vaistų kainų struktūra yra kitokia – nors joje didžiausią dalį kainos sudaro
gamintojo kaina, tačiau pakankamai didelę dalį sudaro didmeninis ir ypač mažmeninis
antkainis bei pridėtinės vertės mokestis, kuris nuo 2008 m. pabaigos123 nekompensuojamiems
vaistams iš lengvatinio 5 proc. tarifo tapo toks pats, kaip ir kitoms pridėtinės vertės mokesčiu
apmokestinamoms prekėms, o nuo 2009 m. dar padidėjo.

2010 m. kovo 10 d. LRV nutarimas Nr. 257 „Dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės
prekybos antkainių patvirtinimo“
122

2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas
123
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Remiantis nustatytais prekybiniais antkainiais pagal organizacijos The Association of
the European Self−Medication Industry pasiūlytą metodiką124 buvo apskaičiuota Lietuvos
nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūra, išskiriant joje gamintojo kainos dalį, didmeninės
kainos dalį, mažmeninės kainos dalį ir pridėtinės vertės mokesčio kainos dalį galutinėje
kainoje, už kurią vaistą įsigyja vartotojas. Nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūra
pateikiama 37 lentelėje.
37 lentelė. Lietuvos nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūra, priklausanti nuo prekybinių
antkainių
Pigiausių vaistų (deklaruota kaina neviršija 6,43 Lt) kainos struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (21 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina yra nuo 6,44 iki 10,00 Lt, kainos
struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (21 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina ‒ nuo 68,19 iki 909,10 Lt, kainos
struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (21 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina
Vaistų, kurių deklaruota kaina daugiau nei 909,10 Lt, kainos
struktūra
Mažmeninė vaisto kaina su PVM (21 %) – vartotojo kaina
Mažmeninė vaisto kaina be PVM
Didmeninė vaisto kaina be PVM
Gamintojo deklaruota kaina

Vartotojo
kainos
struktūra
100%
83%
64%
54%

Kainos pokytis
tiekimo
grandinėje
185%
153%
118%
100%

100%
83%
66%
57%

172%
143%
116%
100%

100%
83%
72%
68%

146%
121%
105%
100%

100%
83%
79%
75%

136%
112%
105%
100%

Ši
nekompensuojamųjų
vaistų
kainos
struktūra
taikytina
visiems
nekompensuojamiesiems vaistams, kurių galutinis vartotojas įsigyja vaistinėje. Tyrimo
,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“
įvadinėje ataskaitoje numatyta įvertinti receptinių nekompensuojamųjų ir nereceptinių vaistų,
galutinio vartotojo įsigyjamų vaistinėse, lygiagrečiai importuojamų ir platinamų, vardinių,
sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų ir centralizuotai perkamų vaistinių preparatų kainų
struktūrą. Šiame skyriuje atliktos analizės rezultatai taikomi:
− receptiniams nekompensuojamiesiems, nereceptiniams (OTC) vaistiniams
preparatams, kai juos įsigyja galutinis vartotojas mažmenos vaistinėje;
− lygiagrečiai importuojamiems ir platinamiems vaistams, kai juos vartotojas įsigyja
vaistinėse kaip nekompensuojamuosius vaistus (tuo atveju, kai vartotojas lygiagrečiai
importuojamus ar platinamus vaistinius preparatus įsigyja kaip kompensuojamuosius

Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
124
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vaistus, jų kainos struktūrai galioja mechanizmai ir tendencijos, pristatyti skyriuje
„7.1.5.2.1. Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūros analizė“);
− vardiniams vaistiniams preparatams.
Sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų ir centralizuotai perkamų vaistinių preparatų
kainų struktūra bus aptarta atskirai šio skyriaus pabaigoje, nes ji yra kitokia nei
nekompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių galutinis vartotojas įsigyja vaistinėse.
Lietuvos nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūros analizė parodė, kad visose
vaistų grupėse (pagal kainą) didžiausią kompensuojamojo vaisto kainos dalį sudaro
gamintojo kaina. Didmeninio ir mažmeninio vaistų platinimo įmonės smarkiai veikė pigesnių
vaistų grupių kainas, kurioms leidžiami didesni maksimalūs prekybiniai antkainiai (pvz.,
pigiausi vaistai tiekimo grandinėje pabrangsta beveik 2 kartus). Būtent šių grupių vaistų
kainos labiausiai padidėja tiekimo grandinėje nuo gamintojo iki vartotojo.
Nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūros, priklausomos nuo prekybinių antkainių, analizė
parodė, kad:
− Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus nedaro
įtakos nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūrai, ji visiškai priklauso nuo ES šalies
narės (Lietuvos) vaistų kainų reguliavimo politikos;
− nekompensuojamųjų vaistų kainą vartotojui labiausiai veikia gamintojo kaina,
tačiau, skirtingai nei kompensuojamųjų vaistų, nekompensuojamųjų vaistų kainų
struktūroje didelę dalį (nuo 25 iki 46 proc.) sudaro didmeninis ir mažmeninis
antkainiai bei pridėtinės vertės mokestis.
Nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūros analizės atlikti papildomais pjūviais,
kaip atlikta vertinant kompensuojamųjų vaistų kainos struktūrą ir jos dinamiką, nėra
galimybės. Kadangi iki 2010 metų nekompensuojamųjų vaistų prekybiniai antkainiai niekaip
nebuvo reguliuojami, nekompensuojamųjų vaistų gamintojų kainų valstybė taip pat
nereguliuoja, nesant tikslių istorinių duomenų apie vaistų kainos struktūrą, nustatyti, kokia
buvo nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūra iki 2010 metų, nėra patikimų duomenų.
Kita vertus, nagrinėjant 2008–2010 metų nacionalinių teisės aktų pokyčius, atliekant rinkos
dalyvių apklausą, ekspertiniu vertinimu galima apibūdinti nekompensuojamųjų vaistų kainų
struktūros pokytį ir jo įtaką vaistų kainų prieinamumui .
Pirmiausia, 2008 m. pabaigoje, buvo panaikintas lengvatinis 5 proc. pridėtinės vertės
mokesčio tarifas nekompensuojamiesiems vaistams125 bei pradėtas taikyti standartinis 19
proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Nuo 2009 metų antros pusės126 iki 21 proc.
padidintas
standartinis
pridėtinės
vertės
mokesčio
tarifas
taikomas
ir
nekompensuojamiesiems vaistams. Taigi vien pridėtinės vertės mokesčio tarifo padidėjimas
16 procentinių punktų (nuo 5 iki 21 proc.) yra nemaža našta vartotojui ir mažina
nekompensuojamųjų vaistų kainos prieinamumą .
Antra, nors patikimų statistinių duomenų nėra, rinkos dalyviai teigia, kad prekybinių
antkainių įvedimas rinkoje lėmė tam tikrą situaciją, iškreipusią konkurenciją tarp rinkos
dalyvių. Siekiant nustatyti prekybinių antkainių ir didmeninio bei mažmeninio vaistų
platinimo įmonių sąveikos įtaką vaistų kainoms, buvo atlikta Lietuvos vaistų rinkos dalyvių
2008 m. gruodžio 23 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI−114
126
2009 m. liepos 22 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI−386
125
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apklausa. Apklausos rezultatai parodė (apklausos rezultatų ataskaita pateikiama atskiru 4
priedu), kad, rinkos dalyvių vertinimu, pagrindinę įtaką nekompensuojamųjų vaistų kainos
struktūrai turi gamintojas bei šiuo metu Lietuvos vaistų rinkoje besiformuojanti oligopolija,
kai didieji vaistinių tinklai valdo didelę rinkos dalį, o patys yra susiję su stambiomis
didmeninio vaistų platinimo įmonėmis. Nepriklausomi didmenininkai įtakos kainai beveik
neturi, o mažmeninei kainai įtaką daro vaistinių tinklai, ypač tie, kurie susiję su didmeninio
vaistų platinimo įmonėmis. Rinkos dalyvių manymu, būtent didmeninio ir mažmeninio vaistų
platinimo susikoncentravimas vienose rankose bei didelė mažmeninių vaistų platinimo tinklų
užimama rinkos dalis lemia, kad šie rinkos dalyviai gali lanksčiai taikyti antkainių
reguliacinius mechanizmus, arba įvairiais būdais veikti gamintojo kainas, dėl to vaistų kainos
vartotojams didėja. Rinkos dalyvių teigimu, 2010 metais per trumpą laiką nuo
nekompensuojamųjų vaistų prekybinių antkainių patvirtinimo gamintojai padidino jų kainas
taip, kad nesumažėtų mažmeninių vaistų platinimo tinklų marža. Pateikiame keletą citatų iš
rinkos dalyvių apklausos:
− ...Juk jau kitą dieną, po to, kai didmenai ir mažmenai buvo apriboti antkainiai (t. y. jie
sumažėjo ir vaistas turėjo atpigti), gamintojai padidino kainas tiek, kad galutinė vaisto kaina
galutiniam vartotojui liktų ta pati. (...) Valstybė pralošė – negavo to efekto, kurio tikėjosi, t. y.
sumažinus didmenos ir mažmenos antkainius, vaistai neatpigo...
− ...Lietuvoje tinklų savininkai – didmeninės įmonės. Tad jie užima visą segmentą ir
reikalauja išskirtinių sąlygų iš gamintojų...
− ...Vaistų asortimentui ir kainoms rinkos reguliavimas, t. y. antkainių reguliavimas,
kompensuojamųjų vaistų kainynai įtakos turi. Turi, bet ji nepasiekia tikslo. Yra nišų.
Pavyzdžiui, dėl nuolaidų. Jos oficialiai negali duoti, tai tada yra „lentynos“ mokesčiai ir
pan. Jei vaisto gamintojo kaina yra 10 litų, 10–30 proc. didmeninis ir mažmeninis antkainis,
tai vaisto kaina turėtų būti 13 Lt. Bet realiai gamintojas jį parduoda už 6 Lt, nes turi duoti 40
proc. nuolaidą tinklui. Tai yra reketas. Iš to realiai yra apgaunama valstybė. Viskas (tos
nuolaidos tinklams) skaičiuojama į sąnaudas ir nerodoma reali vaisto kaina...
− ...Didmenininkai įtakos kainoms neturi. Nes yra pirkimo kaina, ant kurios uždedamas
nustatytas (leidžiamas) antkainis. O gamintojai turi įtaką kainoms. Jie laisvi nusistatyti kokią
nori kainą. Bet didžiausią įtaką kainoms turi vaistinių tinklai. Jie gali didinti, mažinti kainas.
Jie gali daryti įtaką gamintojui, kad jiems suteiktų nuolaidų nuo bazinių kainų. Gamintojai
negali tokių nuolaidų vaistinėms suteikti ir neturi ką daryti. Tada pakelia apskritai vaisto
kainą ir padaro nuolaidą tinklui. Todėl rinkoje vaisto kaina pakelta, vaistai brangsta...
Apibendrinant galima teigti, kad, apribojus prekybinius nekompensuojamųjų vaistų
antkainius, vaistų kaina galutiniam vartotojui nesumažėjo, o net padidėjo. Tai patvirtina ir
detali nekompensuojamųjų vaistų kainų dinamikos analizė, kuri rodo, kad nekompensuojami
vaistinėse įsigyjami vaistai vartotojams brango.
Papildomai siekiant palyginti Lietuvos nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūrą su
kitų šalių kompensuojamųjų vaistų struktūra, toliau esančioje lentelėje pateikiami duomenys
apie užsienio šalių nekompensuojamųjų vaistų prekybinių antkainių dydžius ir kainų
struktūrą.
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38 lentelė. Kaimyninių šalių, ES senbuvių ir ES naujųjų narių nekompensuojamųjų vaistų
kainų struktūra127
Kainos pokytis tiekimo
grandinėje

Vartotojo
kainos
struktūra
Lenkija, receptiniai nekompensuojamieji vaistai
Gamintojo kaina
100%
68,7%
Didmeninė kaina (antkainis – 14,3 %)
114,3%
78,5%
Mažmeninė be PVM (vid. antkainis – 19 %)
136%
93,5%
Mažmeninė su PVM (7%)
145,5%
100%
Lenkija, OTC vaistai
Gamintojo kaina
100%
64,7%
Didmeninė kaina (antkainis – 11,3 %)
111,3%
72,1%
Mažmeninė be PVM (vid. antkainis – 29,7 %)
144,4%
93,5%
Mažmeninė su PVM (7%)
154,5%
100%
Danija, visi vaistai (tarp jų nekompensuojamieji)
Gamintojo kaina
100%
59%
Didmeninė kaina
106,80%
62,80%
Mažmeninė be PVM
133,90%
80%
Mažmeninė su PVM (25 % ir kt. mokesčiai)
158,90%
100%
Suomija, visi vaistai (tarp jų nekompensuojamieji
Gamintojo kaina
100%
69,2%
Didmeninė kaina (antkainis – 3 %)
103,1%
71,3%
Mažmeninė kaina be PVM
133,8%
92,6%
Mažmeninė kaina su PVM (4 % ) ir vaistinės mokesčiu
144,5%
100%
(vidutiniškai 7 %)
Ispanija, visi vaistai (tarp jų nekompensuojamieji)
Gamintojo kaina
100%
64,10%
Didmeninė kaina (antkainis – 7,6 %)
108,20%
69,30%
Mažmeninė be PVM (antkainis – 27,9 %)
150,10%
96,20%
Mažmeninė su PVM (4 %)
156,10%
100%
Vengrija, visi vaistai (tarp jų nekompensuojamieji)
Gamintojo kaina
100%
78%
Didmeninė kaina (antkainis – 6,08 %)
106,08%
82,74%
Mažmeninė be PVM (antkainis – 15,21 %)
122,21%
95,32%
Mažmeninė su PVM (5 %)
128,21%
100%
Slovakija, visi receptiniai (tarp jų nekompensuojamieji) vaistai
Gamintojo kaina
100%
66,5%
Didmeninė kaina (antkainis – 13 %)
113%
75,1%
Didmeninė kaina su PVM (10 %)
124,3%
82,6%
Mažmeninė su PVM ir vaistinės mokesčiu (19%)
150,4%
100%
Rumunija, visi receptiniai (tarp jų nekompensuojamieji) vaistai
Gamintojo kaina
100%
68,8%
Didmeninė kaina (antkainis – 7,5 %)
107,5%
73,9%
Didmeninė kaina su PVM (24 %)
133,3%
91,6%
Mažmeninė su PVM ir vaistinės mokesčiu (9%)
145,3%
100%

Įvertinus lentelėje pateiktų užsienio šalių nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą,
galima konstatuoti, kad skirtingose šalyse nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūra
skirtinga ir taip pat kaip Lietuvoje iš dalies priklauso nuo reguliuojamų prekybinių antkainių.
Skirtingose šalyse galioja skirtingi prekybiniai antkainiai, pavyzdžiui, Vengrijoje taikomi
mažiausi didmeniniai antkainiai – 6 proc., Vokietijoje ir Lietuvoje (pigesniems vaistams)
didžiausi – 17−18 proc. Mažmeniniai prekybiniai nekompensuojamųjų vaistų antkainiai
127

Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
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Europos šalyse skiriasi ir svyruoja pakankamai plačiose ribose ‒ nuo 15 (Vengrijoje) iki 29,7
proc. (Lenkija). Lietuvoje taikomi mažmeniniai prekybiniai antkainiai, priklausomai nuo
kompensuojamųjų vaistų kainos svyruoja 15−30 proc. ribose ir pigiems vaistams yra
didžiausi tarp nagrinėtų šalių, o brangiems vaistams – vidutiniai tarp nagrinėtų šalių.
Palyginus Lietuvos nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą, galima teigti, kad ji panaši į
kitų šalių – kainoje didžiausią dalį sudaro gamintojo kaina, Lietuvos nekompensuojamųjų
vaistų kainų struktūra panaši į daugelio ES narių nekompensuojamųjų vaistų kainų struktūrą.
Apibendrinant Lietuvos nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūros palyginimą su kitomis
šalimis galima teigti, kad:
− kiekviena šalis nustato skirtingus prekybinius nekompensuojamųjų vaistų antkainius,
antkainiai nustatomi vadovaujantis vidine vaistų kainų reguliacijos politika;
− Lietuvos prekybiniai antkainiai yra vidutiniai, palyginti su kitomis šalimis;
− Lietuvoje nekompensuojamųjų vaistų kainos struktūra panaši į kitų ES šalių, nors
mažmeninės prekybos antkainiai didžiausi.

7.1.5.2.3. Sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų ir centralizuotai perkamų vaistinių
preparatų kainų struktūra
Šiai atskirai nagrinėjamai vaistinių preparatų grupei priklauso vaistiniai preparatai,
kuriuos įsigyja negalutinis vartotojas. Tiek sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjami vaistai, tiek
centralizuotai perkami vaistai įsigyjami už didmeninę kainą. Todėl šių vaistinių preparatų
kainos struktūra yra kitokia – galutinė įsigijimo kaina sudaryta iš gamintojo kainos bei
didmeninio antkainio ir pridėtinės vertės mokesčio. Didmeniniai antkainiai sveikatos
priežiūros įstaigų įsigyjamiems vaistams ir centralizuotai perkamiems vaistams yra tokie
patys, kaip ir nereceptiniams vaistams. Kitas aspektas, svarbus analizuojant tiek sveikatos
priežiūros įstaigų įsigyjamus vaistus, tiek centralizuotai perkamus vaistus, yra pirkimo
mechanizmas. Visi centralizuotai perkami bei dauguma sveikatos priežiūros įstaigų perkamų
vaistų yra įsigyjami viešųjų konkursų būdu pakankamai dideliais kiekiais, todėl tiek
gamintojai, tiek didmeninio vaistų platinimo įmonės konkursams teikia specialias vaistų
kainas. Kadangi visi šių grupių vaistai įsigyjami iš didmeninio platinimo įmonių (išimtiniais
atvejais tiesiai iš gamintojų), dažniausiai žinoma tik galutinė didmeninė konkursui pateikta
vaistų kaina.Todėl tikslios šių vaistų grupių kainos struktūros, neturint duomenų atskirai apie
gamintojo ir didmenininko kainą, nustatyti neįmanoma. Tačiau darant prielaidą, kad
konkursų būdu įsigyjamiems vaistams tiek gamintojas, tiek didmenininkas siekia pasiūlyti
konkurencingas kainas, taip pat remiantis rinkos dalyvių apklausos duomenimis (didmeninių
vaistų platinimo įmonių suteikti duomenys), matyti, kad konkursų būdu įsigyjamų vaistų
vidutinis didmenininkų taikomas antkainis yra apie 5 proc.
Pridėtinės vertės mokesčio tarifas centralizuotai perkamiems vaistams yra 5 proc.128
Pridėtinės vertės mokesčio tarifas sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamiems
vaistiniams preparatams yra dvejopas: jeigu sveikatos priežiūros įstaiga įsigyja vaistinius
preparatus, kurie panaudojami sveikatos priežiūros įstaigoje gydant pacientus, kurių gydymą
apmoka ligonių kasos, tokiems vaistiniams preparatams taikomas lengvatinis 5 proc.
pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Jeigu sveikatos priežiūros įstaigos įsigyja vaistinius
128

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2009 m. birželio 23 d. Nr. XI−317
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preparatus, kurie panaudojami mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, tokiems
vaistiniams preparatams taikomas standartinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas (šiuo metu
21 proc.)129.
Atsižvelgiant į aptartas vaistinio preparato kainos sudedamąsias dalis, galima išvesti
orientacinę centralizuotai perkamų bei sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių
preparatų kainos struktūrą, kuri pateikta 39 lentelėje.
39 lentelė. Orientacinė sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų ir centralizuotai perkamų
vaistinių preparatų kainos struktūra
Centralizuotai perkami ir sveikatos
Vartotojo kainos
Kainos pokytis tiekimo
priežiūros įstaigų perkami vaistai
struktūra
grandinėje
Didmeninė vaisto kaina su PVM (5
100%
110%
proc.)
Didmeninė vaisto kaina be PVM
95%
105%
Gamintojo kaina
91%
100%
Sveikatos priežiūros įstaigų perkami
Vartotojo kainos
Kainos pokytis tiekimo
vaistai
struktūra
grandinėje
Didmeninė vaisto kaina su PVM (21
100%
110%
proc.)
Didmeninė vaisto kaina be PVM
83%
105%
Gamintojo kaina
79%
100%
Įvertinus centralizuotai perkamų bei sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių
preparatų kainos struktūrą akivaizdu, kad joje didžiausią kainos dalį sudaro gamintojo kaina.
Kainos struktūra yra palanki vertinant vaistų prieinamumo prasme, nes centralizuotai
perkamų ir tiesiogiai sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių preparatų įsigyjama
aplenkiant mažmenos grandį, be to, konkursų būdu perkamiems vaistams tiek gamintojai, tiek
didmenininkai siūlo geresnes kainas negu analogiškiems vaistams, kurie parduodami per
mažmenines vaistines.
Apibendrinimui pateikiamas grafikas, kuriame vaizduojama vidutinė 20 Europos šalių
vaistų kainų struktūra. Iš jo matoma, kad apie 36 proc. visos vaisto kainos sudaro didmeninis
bei mažmeninis antkainiai bei mokesčiai, sumokami valstybei, likusią vaisto kainos dalį
sudaro gamintojo kaina. 130

70 pav. 20 Europos šalių vaistų kainų struktūra, 2009 m131.
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LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2009 m. liepos 22 d. Nr. XI−386
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Apibendrinant Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainų struktūros ir kainų
analizės duomenis galima teigti, kad tiesiogiai galutiniam vartotojui vaistinėse parduodamų
tiek kompensuojamųjų, tiek receptinių nekompensuojamųjų ar nereceptinių vaistų kainos, jei
lygintume 2006 su 2010 metus, padidėjo. Todėl galima teigti, kad šių grupių vaistinių
preparatų prieinamumas analizuotu laikotarpiu vartotojams kainų požiūriu sumažėjo.
Atsižvelgiant į tai, kad vaistinėse galutiniam vartotojui parduodami vaistiniai preparatai
užima 88 proc. (2010 m. duomenimis, didmeninėmis kainomis) visos Lietuvos vaistų
rinkos132, jų prieinamumo kainos požiūriu mažėjimas vartotojams gali turėti neigiamų
epidemiologinių ir socialinių padarinių. Papildomai išnagrinėjus 2011 metų laikotarpį, galima
taigti, kad dėl vaistų politikos pokyčių, pakeitus kompensuojamųjų vaistų kainų reguliacijos,
nekompensuojamųjų vaistų antkainių reguliacijos mechanizmus, vaistų kainos vartotojams
sumažėjo (lyginant 2011 metus su ankstesniais metais). Tai rodo teigiamus vaistų
prieinamumo vartotojams pokyčius kainų požiūriu.
Kitų tyrime nagrinėtų vaistinių preparatų grupių kainų struktūros ir kainų analizės
duomenys rodo, kad sveikatos priežiūros įsigyjamų vaistų kainos yra stabilios, o
centralizuotai perkamų vaistų kainos nesmarkiai mažėja. Kitų grupių (vardinių, lygiagrečiai
importuojamų) vaistų kainų analizė yra nepakankamai informatyvi dėl patikimų duomenų
trūkumo. Tačiau analizės duomenys leidžia teigti, kad šių vaistinių preparatų įtaka vaistų
prieinamumui kainų požiūriu galutiniam vartotojui yra neesminė, nes jų užimamos rinkos
dalys yra minimalios, o sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjami ir centralizuotai perkami
vaistiniai preparatai įtakos prieinamumui galutiniams vartotojams neturi.

7.1.6. Vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūra Lietuvos rinkoje įstojimo į ES
laikotarpiu 2004 metais
Tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje buvo suderintas 1 uždavinio atskiras vertinimo
klausimas – „6. 5.1 punkte nurodytų vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūra Lietuvos
rinkoje įstojimo į ES laikotarpiu 2004 metais (arba artimi jiems metai – pagal duomenų
šaltinių prieinamumą ir galimybes) (pagal vaistų rinkos monitoringo duomenų bazių
informaciją; VVKT ir VLK turimus ir Paslaugos teikėjui pateiktus duomenis ir viešai
prieinamus duomenis)“. Atliekant tyrimą buvo detaliai išnagrinėtos kompensuojamųjų vaistų
kainos, jų dinamika ir kainų struktūra, išnagrinėtos kompensuojamųjų vaistų kainos 2004,
2006 bei 2010 metais. Taigi įvadinėje ataskaitoje planuotas 1 uždavinio 6 klausimas yra
išnagrinėtas, tačiau rengiant ataskaitą buvo nuspręsta, kad yra racionaliau pateikti minėtus
duomenis kartu su išsamia kompensuojamųjų vaistų kainų ir kainų struktūros analize, taip
sudarant ataskaitos skaitytojams galimybę vienoje vietoje matyti kompensuojamųjų vaistų
kainų ir kainų struktūros analizę ir jų dinamiką. Dėl minėtų priežasčių kompensuojamųjų
vaistų 2004 metų kainos ir kainų struktūra 2004 metais neaprašytos atskiru skyriumi, o
pateiktos šios ataskaitos skyriuose „7.1.5.1.1.1. Kompensuojamųjų vaistų kainų analizė“ ir
„7.1.5.2.1. Kompensuojamųjų vaistų kainų struktūros analizė“.

132
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7.1.7. Vaistinių preparatų prieinamumo įvertinimas mažmeninių kainų požiūriu 2010
m. palyginti su 2004 metais, atsižvelgiant į šalies gyventojų namų ūkio išlaidų pokyčius
bei infliacijos/defliacijos rodiklius
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip vaistinių preparatų prieinamumą vartotojams veikia
vaistinių preparatų kainos bei jų santykis su makroekonominiais veiksniais. Kadangi
duomenų šaltinis, pateikiantis vaistinių preparatų mažmenines kainas, vaistų mažmenines
kainas nagrinėja tik nuo 2006 metų, pakeistas analizės laikotarpis ir lyginti 2006 metų ir 2010
metų duomenys.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− Lietuvos makroekonominių rodiklių duomenys, gauti iš Lietuvos statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazės (interneto prieiga
http://www.stat.gov.lt/lt/);
− Vaistinių preparatų kainos ir jų dinamika, apskaičiuotos naudojantis UAB „Softdent“
duomenų baze PharmaZOOM ir SKS Vaistai informacine sistema. Šiame skyriuje panaudoti
skyriuje „7.1.5. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūros
analizė“ apskaičiuoti vaistinių preparatų kainų pokyčių rodikliai.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− apskaičiuotų hipotetinės vaistinių preparatų pakuotės kainų dinamikos palyginimas su
makroekonominiais rodikliais.
Skyriuje „7.1.5. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūros
analizė“ išnagrinėjus vaistinių preparatų kainų struktūrą ir kainas bei jų dinamiką nustatyta,
kad, lyginant 2006 m. su 2010 m., kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos sumažėjo
vidutiniškai 5,8 proc., tačiau galutinio vartotojo mokamos priemokos už
kompensuojamuosius vaistus statistiškai patikimai didėjo nuo 2005 iki 2009 m., priemokų
padidėjimas 2005−2009 metais siekė iki 20 proc. kasmet; receptinių nekompensuojamųjų
vaistų mažmeninės kainos padidėjo vidutiniškai 36,7 proc.; nereceptinių vaistų kainos
padidėjo vidutiniškai 65,6 proc. Vertinant izoliuotai, tai rodo, kad vaistinių preparatų
prieinamumas kainos požiūriu vartotojams 2006−2009 metų periodu mažėjo. Nuo 2010 metų
stebimas
pacientų
priemokų
kompensuojamiesiems
vaistams
mažėjimas;
nekompensuojamųjų vaistų kainos nuo 2010 metų pabaigos taip pat pradėjo mažėti. Tai rodo
pasikeitusias tendencijas – stebimas vaistų kainų mažėjimas galutiniam vartotojui. Siekiant
tiksliau įvertinti vartotojų galimybes įsigyti vaistų, nagrinėti svarbiausi makroekonominiai
rodikliai, parodantys vartotojų perkamąją galią. Vaistinių preparatų kainų dinamika palyginta
su makroekonominių rodiklių pokyčiais, taip siekiant tiksliau interpretuoti vaistinių preparatų
prieinamumą kainos požiūriu.
Infliacija
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis133, infliacijos lygis nuo
2008 metų smarkiai sumažėjo. Infliacijos rodikliai pateikti 71 paveiksle.

133

http://www.stat.gov.lt/lt/
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71 pav. Infliacija, proc. 2005−2010 m.

Lyginant 2006 m. infliacijos rodiklį su 2010 m. rodikliu matyti, kad vidutinė metinė
infliacija sumažėjo nuo 4,5 proc. 2006 metais iki 3,8 proc. 2010 metais. Rodiklio pokytis
−15,56 proc. Tuo pačiu periodu kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos sumažėjo tik
5,8 proc., t. y. mažiau negu infliacija. Taigi, vertinant makroekonominių rodiklių kontekste,
kompensuojamųjų vaistų prieinamumas kainų požiūriu, net sumažėjus vaistų kainoms,
mažėjo. Receptinių nekompensuojamųjų ir nereceptinių vaistų kainos išaugo, todėl galima
teigti, kad šių vaistinių preparatų prieinamumas vartotojams, palyginti su infliacijos
pokyčiais, 2005−2010 metų laikotarpiu mažėjo.
Namų ūkio išlaidos
Lietuvos statistikos departamentas pateikia namų ūkio išlaidų analizę tik iki 2008
metų . Namų ūkio išlaidų struktūroje išskirtos bendros išlaidos sveikatos priežiūrai
nenurodant, kiek jose sudaro išlaidos vaistams. Sveikatos priežiūros išlaidoms namų ūkio
struktūroje vertinti imamos 78 paslaugos ir produktai (tarp jų vaistai). 2008 metais išlaidos
sveikatos priežiūrai sudarė 4,9 proc. (72 paveikslas) namų ūkio išlaidų. Tai santykinai
nedidelė namų ūkio išlaidų dalis, išlaidos vaistams sudaro apie trečdalį išlaidų sveikatos
priežiūrai (40 lentelė). Todėl būtų galima teigti, kad išlaidos vaistams sudaro nereikšmingą
namų ūkių išlaidų dalį, todėl vaistų kainų kitimas bendrų namų ūkių išlaidų kontekste didelės
įtakos vaistų prieinamumui nedaro.
134

72 pav. Vartojimo išlaidų struktūra proc., 2008 m.
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http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6875
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40 lentelė. Sveikatos priežiūros išlaidų struktūra
2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūra (%) pagal sveikatos priežiūros funkcijas:
gydymo paslaugos
reabilitacijos paslaugos
ilgalaikė slauga
pagalbinės sveikatos priežiūros paslaugos
medicinos prekės ambulatoriniams ligoniams
prevencija ir visuomenės sveikatos priežiūra
sveikatos priežiūros administravimas ir
sveikatos draudimas

46,5
4,2
3,6
4,3
37,3
1,8
2,4

45,8
4,2
4,2
4,4
37,6
1,7
2

48,7
4,3
4
5
35
1,3
1,8

48,2
4,2
5,8
5,8
31,9
1,9
2,2

49
3,6
7,3
6,1
29,6
1,2
3,1

48,1
3,4
9,1
6
29,6
1,1
2,7

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys, apskaičiuoti pagal EBPO Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką
* − išankstiniai duomenys
Didžiąją dalį išlaidų kategorijos „Medicinos prekės ambulatoriniams ligoniams“ sudaro išlaidos vaistams

Išlaidos sveikatos priežiūrai nuolat didėja (73 paveikslas). Šis rodiklis patvirtina
vaistinių preparatų kainų pokyčių tendencijas – didėjant vaistų kainoms, išlaidos sveikatos
priežiūrai auga, vaistinių preparatų prieinamumas kainos požiūriu blogėja.
73 pav. Vidutinės vartojimo išlaidos sveikatos priežiūrai vienam namų ūkio nariui per
mėnesį, Lt.

Vartotojų kainų indeksas
Lietuvos statistikos departamentas pateikia135 vartotojų kainų indeksus tiek sveikatos
priežiūrai (vartojimo išlaidų grupė „Sveikata“), tiek farmacijos gaminiams. Žinoma, kad
vartojimo išlaidų grupę „Sveikata“ sudaro 78 prekės ir paslaugos (tarp jų farmacijos
gaminiai), tačiau šių paslaugų ar produktų sąrašo Lietuvos statistikos departamentas
nepateikia. Lietuvos statistikos departamentas nurodė, kad į farmacijos gaminių pogrupį yra
įtraukti tokie gaminiai: vaistiniai preparatai, vaistai, patentuoti vaistai, serumai ir skiepai,
vitaminai ir mineralai, žuvų taukai, oralinės kontraceptinės priemonės. Tačiau Lietuvos
statistikos departamentas nepateikė tikslaus analizuojamų gaminių sąrašo. Darant prielaidą,
kad Lietuvos statistikos departamentas vadovaujasi Lietuvos įstatymais (taip pat LR
farmacijos įstatymu) ir juose pateiktais apibrėžimais, vartojama sąvoka „farmacijos gaminiai“
apima gaminius, kurie apibrėžiami kaip vaistiniai preparatai, todėl vartotojų kainų indeksui
nustatyti naudojama gaminių grupė „Farmacijos gaminiai“ apima būtent vaistus. Kadangi
Lietuvos statistikos departamentas, vykdydamas statistinius kiekybinius tyrimus, naudoja

135

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectOut/PxSort.asp?file=2011721124817712975M2020101&PLanguage=0&MainTable=M2020101&Main
TablePrestext=M%C4%97nesiniai%20VKI,%20palyginti%20su%20baziniu%20laikotarpiu%20%282005%20m.%20=%20100%29&potsiz
e=96
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patvirtintas metodikas bei tyrimų kokybės užtikrinimo būdus, galima daryti prielaidą, kad
vartotojų kainų indeksas farmacijos gaminiams patikimai reprezentuoja vaistų vartotojų kainų
indeksą. 41 lentelėje ir 74 paveiksle pateikti vartotojų kainų indeksai sveikatos priežiūrai ir
farmacijos gaminiams.
41 lentelė. Kovo mėnesio VKI, palyginti su baziniu laikotarpiu (2005 m. = 100) (santykinis
vienetas)
Vartojimo išlaidos
2004M03 2005M03 2006M03 2007M03 2008M04 2009M03 2010M03
pagal COICOP*
Maistas ir nealkoholiniai
94,28
99,98
103,71
113,10
135,56
143,15
136,30
gėrimai
Alkoholiniai gėrimai,
99,89
100,29
98,89
102,91
120,76
131,59
154,48
tabakas
99,48
97,89
96,00
91,91
90,49
82,98
76,27
Apranga ir avalynė
Būstas, vanduo, elektra,
95,12
99,28
104,20
115,51
136,71
164,41
162,34
dujos ir kitas kuras
Būsto apstatymo, namų
ūkio įranga ir kasdieninė
103,27
100,14
100,13
101,88
106,91
111,34
107,71
namų priežiūra
88,93
97,94
104,41
110,95
124,26
147,79
151,64
Sveikata
Farmacijos
87,04
98,37
104,65
109,73
118,44
143,86
148,22
gaminiai
89,41
96,25
105,88
106,04
122,74
119,58
126,13
Transportas
103,24
101,14
98,39
96,25
90,67
91,40
86,79
Ryšiai
101,59
99,21
100,85
101,17
102,73
104,57
102,22
Poilsis ir kultūra
100,48
100,27
99,32
101,92
110,97
120,50
136,28
Švietimas
95,61
98,85
102,32
110,32
129,86
142,09
140,41
Restoranai ir viešbučiai

2011M03

148,44
154,69
75,15
172,97
106,35
152,20
148,40
137,14
83,34
100,70
135,53
141,36

Lentelės paaiškinimas: M03 – kovo mėnuo. Matavimo vienetai procentinė 2005 m. bazinio laikotarpio dalis. 2005 M03 nelygu 100, kadangi
tai nėra bazinis laikotarpis, 2005 m. kovo mėnuo yra lyginimas su baziniu laikotarpiu.
COICOP* − Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius

74 pav. Farmacijos gaminių vartotojų kainų indekso dinamika

Vertinant Lietuvos statistikos departamento pateiktus farmacijos gaminių vartotojų
kainų indekso duomenis, galima teigti, kad vaistai, kuriuos reprezentuoja farmacijos gaminių
grupė, pabrango 48 proc., jei lygintume 2005 metus su 2010 metais. Tai koreliuoja su tyrimo
metu nustatyta vaistinių preparatų kainų dinamikos tendencija. Farmacijos gaminių vartotojų
kainų indeksas rodo vidurkinį vaistų kainos augimą. Taigi tiek vartotojų kainų indeksas, tiek
tyrimo metu nustatyta vaistų kainų dinamika rodo, kad vaistai 2005−2010 metų periodu
brango ir jų prieinamumas vartotojams mažėjo.
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Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Lietuvos statistikos departamentas pateikia136 duomenis apie vidutinio mėnesinio neto
darbo užmokesčio dinamiką. Vertinant tiek viso šalies ūkio, tiek valstybinio ar privataus
sektoriaus tendencijas – jos yra vienodos, – vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis didėja.
Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio dinamika pateikta 75 paveiksle.
75 pav. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis, Lt.

Išanalizavus vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio duomenis nustatyta, kad nuo
2006 m. iki 2010 m. šalies ūkio su individualiomis įmonėmis vidutinis mėnesinis neto darbo
užmokestis padidėjo 42 proc., valstybės sektoriuje padidėjo 43 proc., privačiame sektoriuje
su individualiomis įmonėmis padidėjo 40,5 proc. Taigi vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
padidėjo, ši tendencija turėtų lemti padidėjusią vartotojų perkamąją galią, o tai savo ruožtu
turėtų teigiamai veikti vaistinių preparatų prieinamumą. Tačiau vidutinio darbo užmokesčio
didėjimo tendenciją palyginę su vaistinių preparatų kainų dinamika matome, kad tik
kompensuojamųjų vaistų, kurie atpigo, prieinamumas vartotojams nuo 2006 m. iki 2010 m.
padidėjo; receptinių nekompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos padidėjo vidutiniškai
36,7 proc., šios grupės vaistų kainos augimas tik keliais procentais atsilieka nuo vidutinio
darbo užmokesčio didėjimo, tai rodo, kad šios grupės vaistų prieinamumas beveik
nepadidėjo, nes jie brango beveik tiek pat, kiek padidėjo vidutinis darbo užmokestis.
Nereceptinių vaistų kainos padidėjo vidutiniškai 65,6 proc., šios grupės vaistų kainos
padidėjo 23−25 proc. labiau, negu padidėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, tai rodo,
kad šios grupės vaistų prieinamumas vartotojams sumažėjo, net ir padidėjus darbo
užmokesčiui. Vaistų prieinamumo kainos požiūriu sumažėjimas matomas ir lyginant
vartotojų kainų indeksą (farmacijos gaminiams) su vidutinio darbo užmokesčio pokyčiu –
vartotojų kainų indeksas padidėjo 48 proc., t. y. keliais procentais labiau nei vidutinis darbo
užmokestis, o tai rodo, kad vaistų kainos augo greičiau nei vidutinis darbo užmokestis, todėl
vaistų prieinamumas kainų požiūriu 2006–2010 metų laikotarpiu sumažėjo.

136

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp
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Atlikus vaistinių preparatų prieinamumo įvertinimą mažmeninių kainų požiūriu
nustatyta, kad vaistinių preparatų mažmeninės kainos, kuriomis vaistinius preparatus įsigyja
galutinis vartotojas, 2006−2010 metų laikotarpiu didėjo labiau nei dauguma
makroekonominių rodiklių, tai rodo, kad vaistinių preparatų prieinamumas mažmeninių kainų
požiūriu vartotojams minėtu laikotarpiu mažėjo.
7.1.8. Vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje palyginimas su užsienio
šalimis
Šiame skyriuje analizuojamos ir lyginamos 2011 m. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių
preparatų ir identiškų ES šalių rinkoms tiekiamų vaistinių preparatų kainos.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos paimtos iš informacinės sistemos
SKS Vaistai;
- ES šalių rinkoms tiekiamų vaistinių preparatų kainas pateikė apklaustos užsienio šalių
vaistų agentūros.
Taikytas duomenų vertinimo metodas – kainų lyginamoji analizė.
-

Analizės tikslas − nustatyti kainų skirtumus tarp Lietuvos ir kitų šalių.
Analizė atlikta vertinant 2011 metų kainas, kadangi SKS Vaistai teikia informaciją apie
vaistų kainas realiu laiku, o užsienio šalių vaistų agentūros, atsakydamos į užklausą, taip pat
pateikė galiojančias (t. y. 2011 metų) vaistų kainas arba pateikė nuorodas į atitinkamos šalies
informacines sistemas, kuriose pateikiamos aktualios vaistų kainos (t. y 2011 metų). Todėl
siekiant palyginti to paties laikotarpio kainas, tyrimui atlikti pasirinkti 2011 metai.
Kainų lyginamosios analizės objektų dydis ir grupės:
40 didžiausias išlaidas sudarančių ir populiariausių kompensuojamųjų vaistinių
preparatų;
50 brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų;
70 populiariausių nekompensuojamųjų receptinių vaistinių preparatų;
79 nereceptiniai (OTC) vaistiniai preparatai.
Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos lyginamos su identiškų vaistinių
preparatų kainomis:
kaimyninėse šalyse: Estijoje, Latvijoje (Lenkijos vaistų agentūra duomenų apie vaistų
kainas nepateikė);
senbuvėse ES šalyse narėse: Švedijoje, Danijoje, Ispanijoje, Vokietijoje;
naujose (nuo 2004 m.) ES šalyse narėse: Čekijoje, Slovėnijoje (Vengrijos vaistų
agentūra duomenų apie vaistų kainas nepateikė).
Lyginamos kainos konvertuojamos į litus 2011 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos banko
skelbtais valiutų kursais.
Pabrėžtina, kad dėl ne visose ES šalyse vienodais pjūviais pateiktos informacijos
lygintos skirtingos kainų rūšys.
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Išsamus analizuojamų Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų deklaruotų,
didmeninių ir mažmeninių kainų ir ES šalių pateiktų duomenų apie vaistinių preparatų kainas
sąrašas pateiktas toliau esančiose lentelėse, kuriose Lietuva atskirai gretinama su
kaimyninėmis, senbuvėmis ir naujomis ES šalimis narėmis. Analizuojamų ES šalių
atsakingos institucijos pateikė duomenis ne apie visus vaistinius preparatus (dėl tose šalyse
netiekiamų atitinkamo vaistinio preparatų pakuočių dydžio, stiprumo ir t.t.). Siekiant išlaikyti
vaistinių preparatų sąrašų vientisumą ir palyginamumą tarp tos pačios vaistų grupės ir
skirtingų ES šalių grupių, eliminavus lentelės eilutes dėl nesamų kurios nors nagrinėjamos ES
šalies duomenų, atitinkamų analizės objektų grupių sąrašuose esančių vaistinių preparatų
eiliškumas ir eilės numeris priede nekinta.

Didžiausias išlaidas sudarantys ir populiariausi kompensuojamieji vaistiniai preparatai
Lyginant Lietuvos rinkai tiekiamus didžiausias išlaidas sudarančius ir populiariausius
kompensuojamuosius vaistinius preparatus, iš atsakingų ES institucijų gauti vaistinių
preparatų sąrašai nesutapo su Lietuvos rinkos asortimentu. Kaip matyti iš 42 lentelės, tik
kaimyninėse šalyse Estijoje ir Latvijoje vaistų asortimentas yra artimas Lietuvos rinkos
asortimentui, todėl galima gretinti daugiau nei pusės didžiausias išlaidas sudarančių ir
populiariausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainas (t. y. turima informacija apie
daugiau nei 20 didžiausias išlaidas sudarančių ir populiariausių kompensuojamųjų vaistinių
preparatų). Dėl pateiktos informacijos pobūdžio lygintos Lietuvos ir Latvijos maksimalios
mažmeninės kainos su PVM, Lietuvos ir Slovėnijos – maksimalios didmeninės kainos be
PVM, o likusių šalių – mažmeninės kainos su PVM.
42 lentelė. ES šalių ir Lietuvos didžiausias išlaidas sudarančių ir populiariausių
kompensuojamųjų vaistinių preparatų asortimento atitikimo procentinė dalis ir lyginamų
kainų rūšis
Šalių grupė

Šalis

Asortime
nto
atitikimo
dalis

Kaimyninės
šalys

Estija

70%

Latvija

90%

Švedija
Danija
Ispanija
Vokietija
Čekija
Slovėnija

Senbuvės ES
šalys narės
Naujos (nuo
2004 m.) ES
šalys narės

Lyginamosios šalies kaina

Lietuvos kaina
mažmeninė kaina su PVM

20%
17,5%
20%
25 %
42,5%

mažmeninė kaina su PVM
maksimali mažmeninė su
PVM
mažmeninė kaina
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM

22,5%

maksimali didmeninė kaina

maksimali mažmeninė su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
maksimali didmeninė kaina be
PVM

76 paveiksle lyginamos didžiausias išlaidas sudarančių ir populiariausių kompensuojamųjų
vaistinių preparatų kainos Lietuvoje ir kitose šalyse.
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76 pav. Didžiausias išlaidas sudarančių ir populiariausių kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainų Lietuvoje ir kitose šalyse palyginimas, vnt. ir proc.

Iš pateiktų didžiausias išlaidas sudarančių ir populiariausių kompensuojamųjų
vaistinių preparatų kaimyninėje šalyje Estijoje 17,86 proc. vaistinių preparatų buvo pigesni
nei Lietuvoje, Latvijoje mažiau – tik 2,86 proc. Šių šalių ir Lietuvos vaistų kainų palyginimas
pateiktas 43 lentelėje.
43 lentelė. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su kaimyninėmis šalimis: Estija, Latvija
Lietuva
Eil.
Nr.

Pavadinimas

17

Lorafen dragee 2,5 mg N25
Betaloc ZOK tab 50 mg
N30
Nebilet tab 5 mg N28
Ospamox tab 1 g N12
Kaptopril tab 50 mg N20
Clonazepam tab 2 mg N30
OmeprazolActavistab 20 mg
N30
Tertensif SR tab 1,5 mg
N30
Betaloc ZOK tab 100 mg
N30
Xalatan drops 50 mcg/ml
2,5 ml
Lokren tab 20 mg N28
Trifastab 10 mg N30
Ibuprofen
Lannachercoatedtab 400 mg
N30
Diaprel MR tab 30 mg N60
Depakine Chrono ret.
coatedtab 500 mg N30
Tiapridaltab 100 mg N20
Cosopt drops 20 mg+5 mg
/ml 5 ml

18

Monopril tab 20 mg N28

19

Ibuprofen Lannachercoatedtab
600 mg N30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

137

Mažm. − mažmeninė

Estija
Mažm.
kaina su
PVM
(faktinė)

7,83

Max
mažm.
kaina
su
PVM
8,22

8,22

ND

19,12

20,08

12,39

20,10

34,63
9,53
7,64
9,02

36,36
10,00
8,02
9,47

36,36
12,61
8,02
9,47

19,31

20,27

16,21

Latvija

ND

Skirtuma
s
(lyginama
faktinė
mažm.)
ND

11,25

36,78%

21,93

76,96%

26,24

30,69%

32,59
12,57
8,77
ND

35,53
13,67
9,56
ND

−2,31%
8,43%
19,26%
ND

48,88
12,66
10,42
11,88

34,42%
26,51%
29,94%
25,48%

19,78

ND

ND

ND

ND

ND

17,02

12,75

26,21

28,55

123,96%

30,86

81,38%

28,85

30,29

23,87

27,10

29,56

23,82%

40,70

34,36%

42,16

44,27

38,10

33,70

36,74

−3,58%

51,65

16,67%

20,67
36,26

21,70
38,07

21,70
38,07

ND
41,78

ND
45,54

ND
19,63%

20,25
81,79

−6,69%
114,84%

6,68

7,01

7,01

ND

ND

ND

10,42

48,62%

24,80

26,04

26,04

31,28

34,08

30,87%

43,23

66,01%

21,42

22,49

18,46

23,13

25,24

36,73%

26,97

19,90%

17,40

18,27

14,92

ND

ND

ND

ND

ND

47,30

49,66

64,17

29,35

32,01

−50,12%

70,25

41,45%

19,80

20,79

20,79

22,13

24,14

16,09%

26,24

26,23%

9,91

10,40

10,38

10,95

11,95

15,09%

14,80

42,28%

Max
mažm.137
kaina be
PVM

Mažm. kaina
be PVM
(faktinė)

Mažm.
kaina su
PVM
(faktinė)

Max.
mažm.
kaina su
PVM

Skirtumas
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Cardace tab 5 mg N28
Ventolin Inhaler 100 mcg/d
200 dose
Pangrol 10 000 caps N20
Ibuprofen susp 100 mg /5
ml 100 g
Cordarone tab 200 mg N30
Physiotens coatedtab 0,4 mg
N28
Pramistar coatedtab 600 mg
N20
L−Thyroxin
Berlin−Chemietab 50 mcg
N100
Vinpocetine Covextab 5 mg
N50
No−Spa forte tab 80 mg
N20
L−Thyroxin
Berlin−Chemietab 100 mcg
N100
Dermovate oint. 0,05% 25 g
Altiazem RR caps 180 mg
N20
Plavix coatedtab 75 mg N28
Trental retcoatedtab 400 mg
N100
Uvamin Retard caps 100 mg
N20
Symbicort Turbuhaler
160/4,5 mvg inhal 120 dose
Accupro 20 mg coatedtab
N30
Raniberlcoatedtab 300 mg
N20
Kreon 10 000 caps N20
Lacipil tab 4 mg N56

19,91

20,90

184

11,72

25,48

27,76

136,86%

27,99

33,92%

9,15

9,61

9,61

20,34

22,17

130,67%

14,80

54,04%

11,70

12,29

12,29

13,33

14,54

18,28%

16,16

31,56%

8,98

9,43

9,43

ND

ND

ND

ND

ND

12,51

13,13

13,13

17,57

19,16

45,95%

15,77

20,10%

38,68

40,62

32,99

51,41

56,04

69,87%

65,77

61,92%

46,23

48,54

48,54

ND

ND

ND

69,32

42,82%

10,30

10,82

10,82

12,26

13,36

23,50%

11,44

5,78%

9,86

7,35

9,86

ND

ND

ND

13,48

83,47%

10,99

8,34

10,99

ND

ND

ND

13,97

67,53%

11,30

11,87

11,87

13,36

14,57

22,75%

13,05

9,96%

14,25

11,21

14,25

15,40

16,78

17,76%

28,92

157,96%

19,17

14,94

36,23

15,68

17,09

−52,83%

20,88

39,79%

161,34

52,12

115,19

57,39

62,56

−45,69%

144,54

177,32%

47,68

41,26

47,69

58,04

63,26

32,64%

64,26

55,74%

17,01

13,37

17,02

ND

ND

ND

22,30

66,76%

175,07

145,40

175,07

167,29

182,34

4,15%

218,73

50,43%

28,28

16,41

24,94

28,80

31,39

25,85%

37,00

125,46%

18,23

19,89

12,95
52,90

14,12
57,66

12,30
52,07

9,56
42,90

12,30
49,44

22,98
16,16
ND

14,81%
16,63%

69,06%
ND

Senbuvėse ES šalyse narėse Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje visi analizuoti vaistiniai
preparatai buvo brangesni nei Lietuvoje, tik Ispanijoje 25 proc. vaistų buvo pigesni nei
Lietuvoje. Šių šalių ir Lietuvos vaistų kainų palyginimas pateiktas 44 lentelėje.
44 lentelė. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su senbuvėmis ES šalimis narėmis: Švedija, Danija, Ispanija, Vokietija
Švedija

Lietuva

Eil.
Nr.

3
7
8
10
16
17
21
24
25

Pavadinimas

Nebilet tab 5mg
N28
Omeprazol
Actavis tab 20 mg
N30
Tertensif SR tab
1,5 mg N30
Xalatan drops 50
mcg/ml 2,5 ml
Tiapridal tab 100
mg N20
Cosopt drops 20
mg+5 mg /ml 5 ml
Ventolin Inhaler
100 mcg/d 200
dose
Cordarone tab 200
mg N30
Physiotens coated
tab 0,4 mg N28

Danija

Vokietija

Ispanija

Mažm. kaina
su PVM
(faktinė)

Mažm.
kaina

Skirtumas
(lyginama
faktinė
mažm.
kaina)

Mažm
.kaina su
PVM

Skirtu−
mas

Mažm.
kaina

Skirtumas

Mažm. kaina
su PVM

36,36

ND

ND

ND

ND

27,21

−25,17%

98,34

170,45%

19,78

ND

ND

ND

ND

ND

ND

60,63

206,53%

12,75

ND

ND

ND

ND

28,83

126,12%

ND

ND

74,96

96,75%

108,52

184,83%

Skirtumas
(mažm. kainų)

38,10

77,17

102,54%

89,12

133,90
%

14,92

ND

ND

ND

ND

ND

ND

64,08

329,52%

64,17

71,77

11,85%

81,21

26,55%

69,75

8,69%

111,73

74,12%

9,61

22,87

137,99%

22,65

135,70
%

15,95

65,99%

ND

ND

13,13

38,49

193,15%

25,34

93,02%

ND

ND

ND

ND

32,99

77,17

133,91%

ND

ND

ND

ND

71,99

118,22%
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28
31
33
34
36
37

VinpocetineCovex
tab 5 mg N50
Dermovateoint.
0,05% 25 g
Plavix coated tab
75 mg N28
Trental ret coated
tab 400 mg N100
SymbicortTurbuha
ler 160/4,5 mvg
inhal 120 dose
Accupro 20 mg
coated tab N30

185

9,86

ND

ND

ND

ND

41,88

324,77%

14,25

24,36

70,94%

19,89

39,57%

ND

ND

ND

ND

99,54

−13,58%

292,35

153,80%

ND

ND

88,94

86,50%

138,81
%
253,82
%

115,19

186,13

61,59%

275,08

47,69

ND

ND

168,74

175,07

234,48

33,93%

ND

ND

223,47

27,64%

280,61

60,28%

24,94

ND

ND

ND

ND

ND

ND

45,61

82,88%

Naujose (nuo 2004 m.) ES šalyse narėse Čekijoje ir Slovėnijoje nurodyti atitinkamai
64,71 proc. ir 75 proc. vaistinių preparatų, kurių kainos buvo didesnės nei Lietuvoje.
Atkreiptinas dėmesys, kad Slovėnijoje lygintos didmeninės vaistinių preparatų kainos. Šių
šalių ir Lietuvos vaistų kainų palyginimas pateiktas 45 lentelėje.
45 lentelė. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su naujomis (nuo 2004 m.) ES šalimis narėmis: Čekija, Slovėnija
Čekija

Lietuva
Eil.
Nr.
2
3
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
21
24
28
31
33
34
37
39

Betaloc ZOK tab 50 mg N30
Nebilet tab 5 mg N28
Tertensif SR tab 1,5 mg N30
Betaloc ZOK tab 100 mg
N30
Xalatan drops 50 mcg/ml 2,5
ml
Lokren tab 20 mg N28
Ibuprofen
Lannachercoatedtab 400 mg
N30
Diaprel MR tab 30 mg N60
Depakine Chrono ret.
coatedtab 500 mg N30
Cosopt drops 20 mg+5 mg
/ml 5 ml
Monopril tab 20 mg N28
Ibuprofen
Lannachercoatedtab 600 mg
N30
Ventolin Inhaler 100 mcg/d
200 dose
Cordarone tab 200 mg N30
Vinpocetine Covextab 5 mg
N50
Dermovate oint. 0,05% 25 g
Plavix coatedtab 75 mg N28
Trental retcoatedtab 400 mg
N100

16,37
31,63
13,73

Mažm.
kaina su
PVM
(faktinė)
12,39
36,36
12,75

25,99

23,87

25,79

39,16

38,10

17,92

21,70

5,47

Accupro 20 mg coatedtab N30
Kreon 10 000 caps N20

Pavadinimas

Max didm.
kaina be
PVM

Mažmeninė
kaina su PVM
22,68
ND
ND

Slovėnija
Skirtumas
(lyginama
faktinė
mažmeninė)
83,09%
ND
ND

Max.
Didm.

Skirtumas

ND
33,66
16,44

ND
6,44%
19,67%

8,05%

ND

ND

60,73

59,41%

44,44

13,47%

17,92

−17,42%

ND

ND

7,01

6,35

−9,37%

ND

ND

22,05

26,04

24,48

−5,99%

20,89

−5,26%

18,67

18,46

43,13

133,62%

9,32

−50,07%

44,30

64,17

69,99

9,07%

ND

ND

17,05

20,79

20,51

−1,35%

ND

ND

8,12

10,38

8,36

−19,50%

ND

ND

7,50

9,61

15,36

59,89%

11,77

56,99%

10,60

13,13

24,93

89,86%

ND

ND

7,37

9,86

13,95

41,47%

ND

ND

11,18
72,38

14,25
115,19

15,05
164,84

5,64%
43,10%

ND
84,94

ND
17,35%

41,14

47,69

34,87

−26,88%

ND

ND

23,19
9,58

24,94
12,30

34,39
ND

37,89%
ND

ND
11,39

ND
18,92%

Brangiausi kompensuojamieji vaistiniai preparatai
Palyginti Lietuvos rinkai tiekiamus brangiausius kompensuojamuosius vaistinius
preparatus atsakingoms ES institucijoms pateiktas 50 vaistinių preparatų sąrašas, prašant
pateikti tų pačių vaistų kainas konkrečių šalių rinkose. Kaip matyti iš 46 lentelės, Estija
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nepateikė informacijos apie Lietuvos rinkoje brangiausių kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainas Estijos rinkoje, Ispanija nurodė 40 proc. vaistinių preparatų kainas, kitos
šalys nurodė 54 proc. ar daugiau. Dėl pateiktos informacijos pobūdžio lygintos Lietuvos ir
Latvijos maksimalios mažmeninės kainos su PVM, Lietuvos ir Slovėnijos maksimalios
didmeninės kainos be PVM, Lietuvos ir likusių šalių – mažmeninės kainos su PVM.
46 lentelė. ES institucijų pateiktos informacijos procentinė dalis visame sąraše ir lyginamų
kainų rūšis
Šalių grupė

Šalis

Kaimyninės
šalys

Estija

Asortimen
to
atitikimo
dalis
ND

Latvija

76%

Švedija
Danija
Ispanija
Vokietija
Čekija

76%
58%
40%
54 %
70%

Slovėnija

72%

Senbuvės ES
šalys narės
Naujos (nuo
2004 m.) ES
šalys narės

Lyginamosios šalies kaina

Lietuvos kaina

Nepateikti duomenys, nelyginama
maksimali mažmeninė su
maksimali mažmeninė su PVM
PVM
mažmeninė kaina
maksimali mažmeninė su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
mažmeninė kaina su PVM
galutinė vartotojo kaina
mažmeninė kaina su PVM
maksimali didmeninė kaina be
maksimali didmeninė kaina
PVM

77 paveiksle lyginamos brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainos Lietuvoje ir
kitose šalyse.
77 pav. Brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainų Lietuvoje ir kitose šalyse
palyginimas, vnt. ir proc.

Iš 77 paveikslo matyti, kad Latvijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Čekijoje
88,89−97,06 proc. brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainos buvo didesnės
nei Lietuvoje. Danijoje visi pateikti vaistiniai preparatai buvo brangesni nei Lietuvoje. Tik
naujoje ES šalyje narėje Slovėnijoje 44,44 proc. vaistinių preparatų yra pigesni nei Lietuvoje.
Pateikti duomenys rodo tendenciją, kad brangių kompensuojamųjų vaistų asortimentai
Lietuvoje ir kitose vertintose šalyse sutapo labiau nei didžiausius pardavimus vertinant
pinigais ir pakuotėmis sudarančių kompensuojamųjų vaistų. Šios grupės vaistų kainų
palyginimas rodo, kad Lietuvoje lyginti vaistai buvo pigesni nei kitose šalyse. Detalus
analizuotų vaistų kainų palyginimas pateiktas 47−49 lentelėse.
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47 lentelė. Brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su kaimyne šalimi Latvija
Lietuva
Eil.
Nr.

Pavadinimas

28

Rebif inj. 44 µg/0,5 ml in pre−filledsyr.
N12
Betaferon 250 µg/ml 3 ml inj. N15
Copaxone 20 mg/1 ml milt.inj. N28
Feiba TIM 4 Immuno inj. 1000 U N1
Taxotere tirp. 80 mg/2 ml N1
Recombinate inj. 1 000 IU/bottle 10 ml
N1
Immunine inj. 1200TV 10 ml tirp. N1
Realdironset 18 000 000UI inj. N5
Xeloda dengt.tab. 500 mg N120
Copegus dengt.tab. 200 mg N168
Diphereline inj. 11,25 mg N1
Recombinate inj. 500 IU/bottle 10 ml
N1
Zoladex LA 10,8 mg inj. N1
NeoRecormon inj. 5 000 IU 0,3 ml N6
Immunate inj. 1000TV 10 ml tirp. N1
Genotropin 36IU (12 mg) inj. N1
Humatrope inj. 36 TV (12 mg) 3,15 ml
N1
Hycamtin inj. 4 mg N1
Factor VII ConcentrateTim 4 Immuno
inj. 600UI 10 ml N1
Immunine inj. 600TV 5 ml tirp. N1
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
Eprex 5 000 IU 0,5 ml inj. N6
Norditropin Simplex 10 mg/1,5 ml inj.
N1
NutropinAq inj. 10 mg/2 ml N1
Casodex dengt.tab. 150 mg N28
Realdironset 9 000 000UI inj. N5
Rispoleptconstasusp.inj. 50 mg/vial 2
ml N1
Aranesp 100 µg/0,5 ml inj. N1

29

Eprex 4 000 IU 0,4 ml inj. N6

30
31

Taxotere tirp. 20 mg/0,5 ml N1
Aranesp 80 µg/0,4 ml inj. N1
Recombinate inj. 250 IU/bottle 10 ml
N1
Rispoleptconstasusp.inj. 37,5 mg/vial 2
ml N1
Pulmozyme 2,5 mg/2,5 ml inj. N6
Immunate inj. 500TV 5 ml tirp. N1
Realdironset 6 000 000UI inj. N5
Humatrope inj. 18 UI (6 mg) 3,15 ml
N1
Rapamune dengt. tab. 1 mg N30
Aromasin dengt. tab. 25 mg N30
Aranesp 60 µg/0,3 ml inj. N1
NeoRecormon inj. 2 000 IU 0,3 ml N6
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg tab.
N100
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg tab.
N100
Genotropin 16 IU (5,3 mg) inj. N1
Diphereline inj. 3,75 mg N1
Azilect 1 mg tab. N28
Zoladexdep.tab. 3,6 mg inj. N1
Rispoleptconstasusp.inj. 25 mg/vial 2
ml N1
Megacesusp. 40 mg/ml 240 ml
Navelbine tirp. 50 mg/5 ml N1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Latvija
Max.
mažm.
kaina su
PVM

Max didm.
kaina be PVM

Max mažm.
kaina su PVM

Mažm. kaina
su PVM
(faktinė)

3416,48

3722,21

3608,30

ND

ND

3018,19
2899,01
2698,00
2310,03

3404,72
3190,77
2843,49
2333,64

2823,69
3581,61
2709,93
2867,74

4241,22
3330,43
3570,68
3167,64

24,57%
4,38%
25,57%
35,74%

2121,68

2243,39

2243,63

2796,68

24,66%

1584,27
1346,00
1160,63
2124,89
1282,65

1679,33
1434,35
1248,71
1226,98
1147,77

1599,40
1434,30
1239,66
2223,22
977,11

2098,83
ND
1714,82
3169,49
1401,85

24,98%
ND
37,33%
158,32%
22,14%

1085,84

1121,46

1121,81

1405,69

25,34%

1043,89
935,85
933,66
894,83

1098,86
1039,26
995,41
973,56

1033,60
998,66
948,91
890,67

1349,37
ND
1205,80
1208,19

22,80%
ND
21,14%
24,10%

879,78

927,95

884,68

ND

ND

873,54

924,10

570,06

ND

ND

928,81

867,98

827,78

1191,01

37,22%

809,30
745,58
1009,07

866,80
824,33
808,89

799,70
798,91
773,06

1056,79
ND
ND

21,92%
ND
ND

979,23

785,89

742,24

ND

ND

837,82
1175,21
683,64

753,95
751,76
750,16

742,23
551,60
714,62

1039,73
1380,25
ND

37,91%
83,60%
ND

619,37

730,52

663,46

1189,84

62,87%

611,73

697,17

658,41

783,15

865,32

633,77

618,45

1192,90

12,33%
88,22%

486,78

531,56

526,63

877,10
630,14

ND
18,55%

546,41

594,73

560,91

710,22

19,42%

462,15

504,67

498,91

896,04

77,55%

499,52
466,84
455,76

545,48
509,79
497,69

545,48
473,87
476,41

742,69
610,28
ND

36,15%
19,71%
ND

427,29

466,60

442,10

ND

ND

403,76
359,35
366,09
370,09

440,90
392,41
399,76
404,14

418,85
242,40
395,05
399,47

528,69
548,11
477,03
549,13

19,91%
39,68%
19,33%
35,88%

369,44

403,43

308,75

386,83

−4,12%

340,55

371,88

319,12

386,83

4,02%

397,06
433,48
300,89
369,59

433,59
473,36
328,57
403,59

395,82
325,70
308,86
347,09

545,14
454,74
428,50
485,16

25,73%
−3,93%
30,41%
20,21%

309,71

338,20

334,37

602,34

78,10%

325,76
477,20

355,73
521,10

355,73
341,63

ND
622,16

ND
19,39%

Skirtumas
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48 lentelė. Brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su senbuvėmis ES šalimis narėmis: Švedija, Danija, Ispanija, Vokietija
Švedija

Lietuva
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Danija

Ispanija

Vokietija

Max
didm.
kaina
be
PVM

Mažm.
kainasu
PVM
(faktinė
)

Mažm.
kaina su
PVM

Mažm.
kaina

Skirtu−
mas

Mažm.
kaina
su
PVM,

Skirtu−
mas

Mažm.
kaina

Skirtu−
mas

4232,11

13,70%

6086,7
7

68,69%

4392,10

21,72%

6195,74

71,71%

3291,97
138

−3,31%

4062,4
6

43,87%

3306,92

17,11%

5706,10

102,08%

28,91%

3006,18

−16,07
%

5473,34

52,82%

99,25%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Skirtumas
(mažm.
kainų)

1

Rebif inj. 44 µg/0,5 ml in
pre−filledsyr. N12

3416,48

3608,30

2

Betaferon 250 µg/ml 3 ml
inj. N15

3018,19

2823,69

2899,01

3581,61

3371,93

5,68%

2698,00

2709,93

3148,79

10,74%

2310,03

2867,74

2617,18

12,15%

4616,8
8
5399,6
3
ND

2121,68

2243,63

2349,23

4,72%

ND

ND

2429,53

8,29%

ND

ND

1584,27

1599,40

2111,41

25,73%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

48,55%

1418,24

14,41%

1975,62

59,37%

29,97%

2357,57

6,04%

3529,11

58,74%

ND

1297,25

15,64%

ND

ND

79,28%

1315,28

27,25%

1797,08

73,87%

80,21%

1091,33

9,28%

980,73

−1,80%

3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
31

Copaxone 20 mg/1ml
milt.inj. N28
Feiba TIM 4 Immuno inj.
1000 U N1
Taxotere tirp. 80 mg/2 ml N1
Recombinate inj. 1 000
IU/bottle 10 ml N1
Immunine inj. 1200TV 10 ml
tirp. N1
Xeloda dengt. tab. 500 mg
N120
Copegus dengt. tab. 200 mg
N168
Recombinate inj. 500
IU/bottle 10 ml N1
Zoladex LA 10,8 mg inj. N1
NeoRecormon inj. 5 000 IU
0,3 ml N6
Immunate inj. 1000TV 10 ml
tirp. N1
Genotropin 36IU (12 mg) inj.
N1
Humatrope inj. 36 TV
(12mg) 3,15 ml N1
Hycamtin inj. 4 mg N1
Immunine inj. 600TV 5 ml
tirp. N1
NeoRecormon inj. 4 000 IU
0,3ml N6
Eprex 5 000 IU 0,5 ml inj.
N6
Norditropin Simplex 10
mg/1,5 ml inj. N1
NutropinAq inj. 10 mg/2 ml
N1
Casodex dengt. tab. 150 mg
N28
Rispoleptconstasusp.inj. 50
mg/vial 2 ml N1
Aranesp 100 µg/0,5 ml inj.
N1
Ep rex 4 000 IU 0,4 ml inj.
N6
Aranesp 80 µg/0,4 ml inj. N1

40

Recombinate inj. 250
IU/bottle 10 ml N1
Rispoleptconstasusp.inj. 37,5
mg/vial 2 ml N1
Pulmozyme 2,5 mg/2,5 ml
inj. N6
Immunate inj. 500TV 5 ml
tirp. N1
Humatrope inj. 18 UI (6 mg)
3,15 ml N1
Rapamune dengt. tab. 1 mg
N30
Aromasin dengt. tab. 25 mg
N30
Aranesp 60 µg/0,3 ml inj. N1

41

NeoRecormon inj. 2 000 IU

32
33
34
35
37
38
39

138

1160,63

1239,66

1337,50

7,11%

2124,89

2223,22

2421,38

97,34%

1085,84

1121,81

1183,91

5,57%

1841,4
8
2889,5
1
ND
1853,0
1
1799,6
7

1043,89

1033,60

1419,32

29,16%

935,85

998,66

1240,07

19,32%

933,66

948,91

1989,98

99,92%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

114,47%

ND

ND

2574,24

189,02%

894,83

890,67

1245,46

27,93%

1910,2
3

879,78

884,68

1452,60

56,54%

2017,26

128,02%

1094,92

23,76%

2574,24

190,98%

873,54

570,06

1275,02

37,97%

1453,32

154,94%

ND

ND

1350,11

136,84%

809,30

799,70

1064,35

22,79%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

745,58

798,91

990,71

20,18%

1441,37

80,42%

915,72

14,62%

784,10

−1,85%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1273,05

64,68%

1009,07

773,06

979,23

742,24

1313,89

67,18%

1927,04

159,63%

ND

ND

2269,42

205,75%

837,82

742,23

1011,35

34,14%

2047,23

175,82%

1010,91

36,20%

1997,06

169,06%

1175,21

551,60

757,35

0,74%

2066,88

274,71%

ND

ND

ND

ND

619,37

663,46

811,09

11,03%

1456,46

119,52%

ND

ND

1074,99

62,03%

611,73

658,41

785,62

12,69%

1763,86

167,90%

776,85

17,99%

ND

ND

865,32

618,45

992,76

56,64%

710,45

14,88%

903,60

46,11%

760,58

22,98%

486,78

526,63

645,97

21,52%

944,51

79,35%

ND

ND

ND

ND

546,41

560,91

600,79

1,02%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

462,15

498,91

610,83

21,04%

1118,36

124,16%

ND

ND

799,22

60,19%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

914,34

67,62%

ND

ND

499,52

545,48

466,84

473,87

1003,73

96,89%

ND

ND

ND

ND

427,29

442,10

728,72

56,18%

1008,74

128,17%

602,93

36,38%

1266,66

186,51%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1019,85

143,49%
207,09%

403,76

418,85

359,35

242,40

496,29

26,47%

692,67

185,75%

ND

ND

744,39

366,09

395,05

501,68

25,49%

710,45

79,84%

ND

ND

ND

ND

370,09

399,47

528,83

30,85%

724,78

81,43%

ND

ND

394,07

−1,35%

Švedijos pateikti duomenys: Betaferon 250 mcg/ ml 15 ml
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0,3 ml N6
42
43
44
46
47

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200
mg tab. N100
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200
mg tab. N100
Genotropin 16 IU (5,3 mg)
inj. N1
Azilect 1 mg tab. N28
Zoladexdep. tab. 3,6 mg inj.
N1

369,44

308,75

349,39

−13,39
%

402,94

30,51%

420,59

36,22%

499,97

61,93%

340,55

319,12

338,05

−9,10%

401,04

25,67%

451,73

41,55%

499,97

56,67%

397,06

395,82

659,55

52,11%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

300,89

308,86

372,82

13,47%

456,98

47,96%

514,99

66,74%

ND

ND

369,59

347,09

580,71

43,89%

787,83

126,98%

367,07

5,76%

681,79

96,43%

48

Rispoleptconstasusp.inj. 25
m g/vial 2 ml N1

309,71

334,37

ND

ND

569,50

70,32%

ND

ND

586,56

75,42%

50

Navelbine tirp. 50 mg/5 ml
N1

477,20

341,63

1016,93

95,15%

ND

ND

395,97

15,91%

562,25

64,58%

49 lentelė. Brangiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su naujomis (nuo 2004 m.) ES šalimis narėmis: Čekija, Slovėnija
Slovėnija

Lietuva
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
32
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50

Pavadinimas
Rebif inj. 44 µg/0,5 ml in pre−filledsyr.
N12
Betaferon 250 µg/ml 3 ml inj. N15
Copaxone 20 mg/1ml milt.inj. N28
Feiba TIM 4 Immuno inj. 1000 U N1
Taxotere tirp. 80 mg/2 ml N1
Recombinate inj. 1 000 IU/bottle 10 ml N1
Immunine inj. 1200TV 10 ml tirp. N1
Xeloda dengt.tab. 500 mg N120
Copegus dengt.tab. 200 mg N168
Diphereline inj. 11,25 mg N1
Recombinate inj. 500 IU/bottle 10 ml N1
Zoladex LA 10,8 mg inj. N1
NeoRecormon inj. 5 000 IU 0,3 ml N6
Immunate inj. 1000TV 10 ml tirp. N1
Genotropin 36IU (12mg) inj. N1
Humatrope inj. 36 TV (12 mg) 3,15 ml N1
Hycamtin inj. 4 mg N1
Factor VII ConcentrateTim 4 Immuno inj.
600UI 10ml N1
Immunine inj. 600TV 5 ml tirp. N1
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
Eprex 5 000 IU 0,5 ml inj. N6
Norditropin Simplex 10 mg/1,5 ml inj. N1
NutropinAq inj. 10 mg/2 ml N1
Casodex dengt.tab. 150 mg N28
Aranesp 100 µg/0,5 ml inj. N1
Eprex 4 000 IU 0,4 ml inj. N6
Taxotere tirp. 20 mg/0,5ml N1
Aranesp 80 µg/0,4 ml inj. N1
Recombinate inj. 250 IU/bottle 10 ml N1
Pulmozyme 2,5 mg/2,5 ml inj. N6
Immunate inj. 500TV 5 ml tirp. N1
Humatrope inj. 18 UI (6 mg) 3,15 ml N1
Rapamune dengt. tab. 1 mg N30
Aromasin dengt. tab. 25 mg N30
Aranesp 60 µg/0,3 ml inj. N1
NeoRecormon inj. 2 000 IU 0,3 ml N6
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg tab. N100
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg tab.
N100
Genotropin 16 IU (5,3 mg) inj. N1
Diphereline inj. 3,75 mg N1
Azilect 1 mg tab. N28
Zoladexdep.tab. 3,6 mg inj. N1
Megacesusp. 40 mg/ml 240 ml
Navelbine tirp. 50 mg/5 ml N1

Max didm.
kaina be
PVM

Mažm. Kaina
su PVM
(faktinė)

Max. didm.
kaina

3416,48

3608,30

3018,19
2899,01
2698,00
2310,03
2121,68
1584,27
1160,63
2124,89
1282,65
1085,84
1043,89
935,85
933,66
894,83
879,78
873,54

Čekija

Skirtumas

Galutinė
vartotojo
kaina

Skirtumas

3067,05

−10,23%

ND

ND

2823,69
3581,61
2709,93
2867,74
2243,63
1599,40
1239,66
2223,22
977,11
1121,81
1033,60
998,66
948,91
890,67
884,68
570,06

3212,24
2890,72
2987,36
2358,26
2514,19
2532,01
1254,92
2101,79
1113,60
1284,37
1159,04
771,49
ND
1201,85
1201,85
1068,12

6,43%
−0,29%
10,73%
2,09%
18,50%
59,82%
8,12%
−1,09%
−13,18%
18,28%
11,03%
−17,56%
ND
34,31%
36,61%
22,28%

3819,18
3598,02
ND
2634,51
2465,87
1844,63
1534,41
2539,09
1344,28
1280,04
1420,86
1297,99
1968,47
ND
1390,06
ND

35,25%
0,46%
ND
−8,13%
9,91%
15,33%
23,78%
14,21%
37,58%
14,10%
37,47%
29,97%
107,45%
ND
57,13%
ND

928,81

827,78

ND

ND

972,26

17,45%

809,30
745,58
1009,07
979,23
837,82
1175,21
611,73
865,32

799,70
798,91
773,06
742,24
742,23
551,60
658,41
618,45

486,78
546,41
499,52
466,84
427,29
403,76
359,35
366,09
370,09
369,44

526,63
560,91
545,48
473,87
442,10
418,85
242,40
395,05
399,47
308,75

1295,73
613,56
771,49
1002,73
ND
420,83
536,74
613,56
605,72
429,87
648,54
521,30
ND
606,00
382,95
343,52
322,94
296,22
ND

60,11%
−17,71%
−23,54%
2,40%
ND
−64,19%
−12,26%
−29,09%
ND
−11,69%
18,69%
4,36%
ND
41,83%
−5,15%
−4,41%
−11,79%
−19,96%
ND

1060,74
1001,79
ND
1302,46
1280,53
1420,37
943,42
ND
956,46
745,50
665,53
725,60
682,72
744,30
505,49
543,23
ND
534,34
390,01

32,64%
25,40%
ND
75,48%
72,52%
157,50%
43,29%
ND
ND
41,56%
18,65%
33,02%
44,07%
68,36%
20,69%
124,10%
ND
33,76%
26,32%

340,55

319,12

ND

ND

424,19

32,92%

397,06
433,48
300,89
369,59
325,76
477,20

395,82
325,70
308,86
347,09
355,73
341,63

539,12
452,32
276,36
411,06
477,59
ND

35,78%
4,35%
−8,15%
11,22%
46,61%
ND

ND
ND
339,77
522,72
403,39
665,56

ND
ND
10,01%
50,60%
13,40%
94,82%
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Populiariausi nekompensuojami receptiniai vaistiniai preparatai
Palyginti Lietuvos rinkai tiekiamų populiariausių nekompensuojamų vaistinių
preparatų kainas su užsienio šalių kainomis atsakingoms ES institucijoms pateiktas 70
vaistinių preparatų sąrašas. Kaip matyti iš 50 lentelės, Estija ir Čekija duomenų nepateikė,
Latvijoje pateikta 84,3 proc. vaistinių preparatų kainų, likusiose šalyse pateikta tik 7,14 –
17,14 proc. vaistinių preparatų kainų (t. y. ne daugiau 12 vaistinių preparatų kainų). Dėl
pateiktos informacijos pobūdžio lygintos Lietuvos ir Latvijos, Slovėnijos maksimalios
mažmeninės kainos su PVM, Lietuvos ir Švedijos, Danijos, Ispanijos, Vokietijos mažmeninės
kainos su PVM.
50 lentelė. ES institucijų pateiktos informacijos procentinė dalis visame sąraše ir lyginamų
kainų rūšis
Šalių grupė

Šalis

Kaimyninės
šalys

Estija

Asortimen
to
atitikimo
dalis
N.D.

Latvija

84,3%

Švedija
Danija
Ispanija
Vokietija
Čekija

7,14%
11,4%
12,86%
17,14
N.D.

Senbuvės ES
šalys narės

Naujos (nuo
2004 m.) ES
Slovėnija
šalys narės
N.D. – nėra duomenų

15,71%

Lyginamosios šalies kaina

Lietuvos kaina

Nepateikti duomenys, nelyginama
maksimali mažmeninė su
maksimali mažmeninė su PVM
PVM
mažmeninė kaina
maksimali mažmeninė su PVM
mažmeninė kaina su PVM
maksimali mažmeninė su PVM
mažmeninė kaina
maksimali mažmeninė su PVM
mažmeninė kaina su PVM
maksimali mažmeninė su PVM
Nepateikti duomenys, nelyginama
maksimali didmeninė kaina be
maksimali didmeninė kaina
PVM

78 paveiksle lyginamos populiariausių nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainos
Lietuvoje ir kitose šalyse.
78 pav. Populiariausių nekompensuojamų receptinių vaistinių preparatų kainų Lietuvoje ir
kitose šalyse palyginimas, vnt. ir proc.

Iš 78 paveikslo matyti, kad tik 25,86 proc. iš pateiktų populiariausių
nekompensuojamųjų vaistinių preparatų Lietuvoje kainos buvo didesnės nei kaimyninėje
šalyje Latvijoje. Senbuvėse ES šalyse narėse Švedijoje nepateikta nė vieno pigesnio, Danijoje
ir Vokietijoje pateikta atitinkamai tik 14,29 proc. ir 8,33 proc. (po 1 vaistą) pigesnių nei
Lietuvoje vaistinių preparatų. Tik Ispanijoje ir naujoje ES šalyje narėje Slovėnijoje beveik
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visi pateikti vaistiniai preparatai 2010 m. buvo pigesni nei Lietuvoje. Detalus analizuotų
vaistų kainų palyginimas pateiktas 51−53 lentelėse.
51 lentelė. Receptinių nekompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos
rinkoje palyginimas su kaimynine šalimi Latvija
Lietuva
Eil Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Pavadinimas
Sermion dengt.tab. 10 mg N50
Nimesil gran. 100 mg/2 g N30
Kalio chloridas Glaxo ret. tab. 750 mg N30
Lexotanil tab. 3 mg N30
Mildronats 500 mg/5 ml inj. N10
Xanax tab. 0,5 mg N100
Ketanov dengt. tab. 10 mg N20
Mildronats caps. 500 mg N60
FastumGel 25 mg/g 50 g
Phezam caps. N60
NuvaRing N1
Detralex 500 mg dengt. tab. N30
Milgamma N inj. 2 ml N25
Macmiror Complex 500 mg vag. supp. N8
Yasminelle tab. N21
Yarina dengt. tab. N21
Lindynette 20 dengt. tab. N63
NeurorubinMepha inj. 3 ml N5
Aponil tab. 100 mg N30
Dolmen dengt.tab. 25 mg N10
VermoxGedeon tab. 100 mg N6
Duphaston dengt.tab. 10 mg N20
FastumGel 25mg/g 100 g
BromazepamLannacher dengt. tab. 3 mg N20
Stilnox dengt. tab. 10 mg N20
Oftan Catachromdrops 10 ml
Betaserc tab. 16 mg N60
Evratransd.pleistr. 6 mg+0,6 mg/20 cm² N3
Arthrylmilt. 1,5 g pakelyje N20
Somnols dengt.tab. 7,5 mg N20
Cyclo 3 Fort caps. N30
Nexium tab. 20 mg N14
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 250 ml
Bioparox 0,125 mg/d aer. 400 doz.
Mydocalm dengt.tab. 150 mg N30
Natrio chloridas izot. Sanitas 9 mg/ml 5 ml inj. N10
Umckalor tirp. 0,8 g/g 20 ml
Jeanine dengt. tab. N21
Lomexinovulės 200 mg N3
Oftan Dexa−Chlora drops 1 mg+2 mg/ml 10 ml
Polygynax vag. caps. N6
Baneocin ung. 20 g
Mildronats caps. 250 mg N60
Coxtral 100 mg tab. N10
Cirrus 5 mg/120 mg ret. tab. N14
Duphalac tirp. 667 g/l 500 ml
Logest dengt. tab. N21
Tobrex drops 3 mg/ml 5 ml
Arcoxia tab. 120 mg N7
BromazepamLannacher dengt. tab. 6 mg N20
Ranigast dengt.tab. 150 mg N60
Diclovit caps. N50
Flucinartep. 0,25 mg/g 15 g
Lopedium caps. 2 mg N30
Natrio chloridas Fresenius inf. 9 g/1000 ml 500 ml
ClotrimazolumGlaxocream 10 mg/g 20 g
CinnarizinRth 75 mg caps. N50
Diflucan caps. 150 mg N1
Askorbo rūgštis Sanitas 5% 2 ml inj. N10
ZolpidemHexal dengt. tab. 10 mg N20
Ketanov 30 mg/ml inj. N10
CinnarizinActavis tab. 25 mg N50
Lomexinovulės 600 mg N1

Latvija

Maksimali mažm.
kaina su PVM
38,81
40,07
22,13
14
31,76
57,64
11,97
38,88
18,7
19,16
54,91
35,12
73,91
48,02
43,41
42,37
81,07
20,65
33,03
13,63
18,93
40,25
29,72
8,97
25,28
14,9
49,62
53,35
53,61
21,28
25,55
69,04
26,61
22,13
11,14
30,01
39,75
27,72
23,7
21,06
19,43
34,85
11,97
22,4
31,93
33,03
17,93
37,59
8,97
21,79
24,44
11,86
18,48
12,28
16,81
14,04
20,89
31,98
25,28

Max. mažm.
kaina su PVM
42,79
44,11
ND
14,41
38,31
61,83
14,95
55,94
18,60
ND
53,79
42,26
75,85
ND
47,42
46,39
82,13
23,61
28,92
13,97
20,74
34,95
29,79
8,03
37,10
16,70
57,59
57,59
57,74
18,99
ND
65,09
ND
ND
24,00
0,00
44,11
43,77
31,06
24,24
22,88
24,44
37,10
12,07
24,24
32,62
35,34
21,37
29,99
12,22
ND
24,00
12,46
20,25
ND
11,00
ND
21,08
ND
ND
34,22
5,01
28,58

Skirtumas
10,26%
10,07%
ND
2,93%
20,63%
7,26%
24,86%
43,87%
−0,55%
ND
−2,03%
20,32%
2,62%
ND
9,23%
9,50%
1,30%
14,34%
−12,45%
2,51%
9,55%
−13,16%
0,25%
−10,45%
46,74%
12,07%
16,06%
7,95%
7,70%
−10,78%
ND
−5,72%
ND
ND
8,45%
−100,00%
46,97%
10,10%
12,05%
2,29%
8,64%
25,78%
6,44%
0,86%
8,23%
2,15%
7,00%
19,19%
−20,22%
36,22%
ND
−1,80%
5,08%
9,59%
ND
−10,41%
ND
25,40%
ND
ND
7,02%
ND
13,04%
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Sermion dengt.tab. 5 mg N30
Mucofluid tirp.tab. 200 mg N30
Duphalac tirp. 667 g/l 200 ml
Tobradexdrops 3 mg+1 mg/ml 5 ml
Halcion tab. 0,25 mg N10
Aquadetrim Vitaminas D3 tirp. 15 000 UI/ml 10 ml
ClotrimazolumGlaxo tab. 100 mg N6

64
65
66
67
68
69
70

26,23
22,22
19,6
18,77
12,72
6,74
21,38
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28,28
24,05
16,94
22,88
ND
ND
8,13

7,83%
8,23%
−13,56%
21,90%
ND
ND
−61,97%

52 lentelė. Receptinių nekompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos
rinkoje palyginimas su senbuvėmis ES šalimis narėmis: Švedija, Danija, Ispanija, Vokietija
Švedija

Lietuva
Eil
Nr.

Pavadinimas
NuvaRing N1
Yasminelle tab.
N21
VermoxGedeon
tab. 100 mg N6
Duphaston
dengt.tab. 10 mg
N20
Stilnox
dengt.tab. 10 mg
N20
Evratransd.pleist
r. 6 mg+0,6
mg/20 cm² N3
Nexium tab. 20
mg N14
Lomexinovulės
200 mg N3
Tobrex drops 3
mg/ml 5 ml
Arcoxia tab. 120
mg N7
Flucinar tep.
0,25 mg/g 15 g
Natrio chloridas
Fresenius inf. 9
g/1000 ml 500
ml
Clotrimazolum
Glaxo cream 10
mg/g 20 g
Diflucan caps.
150 mg N1
ZolpidemHexal
dengt. tab. 10
mg N20
Lomexinovulės
600 mg N1
Duphalac tirp.
667 g/l 200 ml
Tobradexdrops
3 mg+1 mg/ml 5
ml
Halcion tab.
0,25 mg N10
Aquadetrim
Vitaminas D3
tirp. 15 000
UI/ml 10 ml

11
15
21
22

25

28
32
39
48
49
53

55

56
58
60
63
66
67
68

69

Danija

Ispanija

Mažm
.kaina
su
PVM
ND

Skirtu−ma
s

Mažm.
kaina

Vokietija
Mažm.
kaina su
PVM

54,91

ND

Skirtumas
(lyginamos
mažm
kainos.)
ND

ND

ND

ND

77,90

Skirtumas
(mažm.
kainų)
41,86%

43,41

ND

ND

ND

ND

ND

ND

72,37

66,71%

18,93

21,94

15,91%

19,47

2,87%

ND

ND

44,75

136,39%

40,25

ND

ND

ND

ND

ND

ND

50,76

26,10%

25,28

ND

ND

ND

ND

ND

ND

82,45

226,16%

53,35

ND

ND

ND

ND

56,97

6,79%

68,57

28,53%

69,04

ND

ND

84,97

23,08%

65,71

−4,83%

ND

ND

27,72

ND

ND

ND

ND

13,33

−51,92%

ND

ND

17,93

33,10

84,60%

30,87

72,16%

9,98

−44,35%

ND

ND

37,59

41,84

11,30%

60,29

60,38%

30,94

−17,70%

67,26

78,93%

11,86

ND

ND

ND

ND

ND

ND

47,06

296,81%

ND

40,16

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

12,28

ND

ND

ND

ND

ND

ND

12,05

−1,87%

16,81

29,01

72,56%

ND

ND

12,08

−28,11%

20,89

ND

ND

18,23

−12,73%

ND

ND

48,96

134,37%

25,28

ND

ND

ND

ND

11,98

−52,61%

ND

ND

19,6

ND

ND

ND

ND

9,01

−54,02%

ND

ND

18,77

33,10

76,34%

33,84

80,27%

15,95

−15,01%

58,42

211,25%

12,72

ND

ND

ND

ND

ND

ND

40,26

216,51%

6,74

ND

ND

26,10

287,29%

ND

ND

ND

ND

Max.mažm.
kaina su PVM

Mažm.
kaina

Skirtumas

53 lentelė. Receptinių nekompensuojamųjų vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos
rinkoje palyginimas su nauja (nuo 2004 m.) ES šalimi nare Slovėnija
Slovėnija

Lietuva
Eil Nr.
11
15
16
21
28

Pavadinimas
NuvaRing N1
Yasminelle tab. N21
Yarina dengt. tab. N21
VermoxGedeon tab. 100 mg N6
Evratransd.pleistr. 6 mg+0,6 mg/20 cm²

Maksimali didm. kaina

Maksimali didm. kaina

Skirtumas

39,79
30,67
29,93
12,72
37,70

33,66
28,62
28,62
16,44
28,87

−15,39%
−6,67%
−4,36%
29,21%
−45,89%
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32
47
48
49
58
67

N3
Nexium tab. 20 mg N14
Logest dengt. tab. N21
Tobrex drops 3 mg/ml 5 ml
Arcoxia tab. 120 mg N7
Diflucan caps. 150 mg N1
Tobradexdrops 3 mg+1 mg/ml 5 ml

48,77
22,38
12,04
26,1
11,29
12,61

28,90
19,34
8,80
20,75
13,50
9,01

193

−40,74%
−13,60%
−26,87%
−20,49%
19,58%
−28,53%

Nereceptiniai (OTC) vaistiniai preparatai
Palyginti Lietuvos rinkai tiekiamus nereceptinius (OTC) vaistinius preparatus
atsakingoms ES institucijoms pateiktas 79 vaistinių preparatų sąrašas. Kaip matyti iš 54
lentelės, tik Latvija, Švedija, Vokietija ir Ispanija pateikė informaciją apie Lietuvos rinkai
tiekiamų nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų kainas konkrečiose šalyse. Dėl pateiktos
informacijos pobūdžio lygintos Lietuvos ir Latvijos maksimalios mažmeninės kainos su
PVM, Lietuvos ir Švedijos, Ispanijos ir Vokietijos mažmeninės kainos su PVM.
54 lentelė. ES institucijų pateiktos informacijos procentinė dalis visame sąraše ir lyginamų
kainų rūšis
Šalių grupė

Šalis

Kaimyninės
šalys

Estija

Senbuvės
ES šalys
narės

Asortimento
atitikimo
dalis
N.D.

Lyginamosios šalies
kaina

Lietuvos kaina

Latvija

77,22%

Švedija
Danija
Ispanija
Vokietija
Čekija

2,53%
N.D.
2,53%
21,52
N.D.

Nepateikti duomenys, nelyginama
maksimali mažmeninė su
maksimali mažmeninė su PVM
PVM
mažmeninė kaina
maksimali mažmeninė su PVM
Nepateikti duomenys, nelyginama
mažmeninė kaina
maksimali mažmeninė su PVM
mažmeninė kaina su PVM maksimali mažmeninė su PVM
Nepateikti duomenys, nelyginama

N.D.

Nepateikti duomenys, nelyginama

Naujos (nuo
2004 m.) ES
Slovėnija
šalys narės
N.D. – nėra duomenų

79 paveiksle lyginamos nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų kainos Lietuvoje ir kitose
šalyse.
79 pav. Nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų kainų Lietuvoje ir kitose šalyse palyginimas,
vnt. ir proc.

Duomenis apie nereceptinius (OTC) vaistinius preparatus pateikė tik viena iš
kaimyninių šalių − Latvija. Iš 61 nereceptinio (OTC) vaistinio preparato beveik 41 proc. buvo
pigesni nei Lietuvoje. Senosios ES šalys narės Švedija ir Ispanija pateikė tik po 2 visiškai
atitinkaančius Lietuvos rinkai tiekiamus nereceptinius (OTC) vaistinius preparatus. Švedijoje
vaistiniai preparatai buvo brangesni nei Lietuvoje, Ispanijoje ‒ priešingai, pigesni. Tuo tarpu
Vokietija pateikė duomenis apie 17 vaistinių preparatų, atitinkančių Lietuvos rinkai tiekiamus
nereceptinius (OTC) vaistinius preparatus, iš kurių dauguma – 16 vaistinių preparatų – buvo
brangesni nei Lietuvoje ir tik vienas – pigesnis. Palyginimas su Latvijos vaistų kainomis
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parodė, kad Lietuvoje ir Latvijoje nereceptinių vaistų kainos yra panašios. Detalus analizuotų
vaistų kainų palyginimas pateiktas 55−56 lentelėse.
55 lentelė. Nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su kaimynine šalimi Latvija
Lietuva
Eil Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Pavadinimas
Carsil dengt.tab. 35 mg N80
Gelomyrtol forte dengt. caps. 300 mg N20
Ibumetin 400 mg tab. N10
Magnesium Protina Diasporal gran. 300 mg
maiš. N50
Essentiale forte N caps. 300 mg N30
Raniberl dengt. tab. 150 mg N10
Gripex dengt. tab. N12
Magne B6 dengt. tab. N50
Oscillococcinum tab. N6
Neocitramonas tab. N100
Sinupret dengt. tab. N100
Faringodol forte past. 150 mg N16
ACC Long 600 mg eff. tab. N10
Panangin dengt. tab. N50
Smecta milt. 3 g N30
OtrivinMentholspray 1 mg/ml 10 ml
Magvit tab. (blisteriai) N50
Lioton 1000 gel 100 000 UI/100 g 50 g
Sedatif PC tab. N40
TheraFlu ND sach. N6
Otrivin MD spray 1 mg/ml 10 ml
Calcigranchew. tab. N100
Linex caps. N16
Neurorubine Forte Lactab N20
Pertussinum N forte sir. 100 ml
Gudobelių skystasis ekstr. BP (1:1) 25 ml
Vibrocil drops 15 ml
Valerijonų tinktūra Valentis 50 ml
HedelixHustensaft 8mg/ml sir. 100 ml
Oculoheeldrops 0,45 ml indelyje−lašintuve
N15
Stodalsir. 200 ml
Xymelin spray 1 mg/ml 15 ml
No−Spa tab. 40 mg N20
Prospansir. nuo kosulio 7 mg/ml 100 ml
BrontexRth 30 mg tab. N20
Širdies darbą gerinantys lašai BP 30 ml
Ibuprom dengt.tab. 200 mg N10
Tavegyl tab. 1mg N20
Hemorol supp. N12
Decatylen past. N20
Galazolindrops 1 mg/ml 10 ml
TheraFlu NT sach. N6
ColdrexHotRemLemon 5 g milt. N10
VoltarenEmulgel 10 mg/g 50 g
Olynth aer. 1 mg/ml 10 ml
BrontexRth 15 mg/5 ml sirupas 100 ml
Hjertemagnyl 150 mg tab. N90
Hexoraletten N past. N20
Espumisan L emul. 40 mg/ml 30 ml
Acic cream 50 mg/g 2 g
Saridon tab. N10
Rennie tab. N24
SolpadeineSoluble tirp. tab. N12
TrachisanLozenges past. N20
DeepReliefgel 50 g
Viburcol supp. N12
Fervex 13,1 g gran. N8
ACC gran. 200 mg/3 g maiš. N20
Xymelin Mentholspray 1 mg/ml 10 ml
Diclac gel 50 mg/g 50 g
DaleronCold 3 dengt. tab. N24
Psilo Balsam gel 1 g/100 g 20 g
Bepanthentep. 5% 30 g

Latvija

Maksimali mažm. kaina su PVM
16,63
20,20
7,18
73,38

Max. mažm. su PVM
18,21
ND
5,40
76,43

Skirtumas
9,48%
ND
−24,74%
4,16%

27,77
6,79
15,97
25,66
23,33
19,47
43,10
14,47
23,33
15,50
28,88
15,68
24,43
27,77
17,03
16,99
13,63
26,66
18,48
21,79
9,28
6,03
17,65
5,20
17,36
23,11

28,14
6,67

1,33%
−1,78%

24,73
25,70
ND
39,09
ND
25,36
16,16
28,14
16,26
ND
26,97
17,14
17,57
11,00
24,15
23,37
23,61
ND
ND
17,28
5,16
18,11
ND

−3,62%
10,18%
ND
−9,30%
ND
8,72%
4,27%
−2,57%
3,70%
ND
−2,88%
0,62%
3,44%
−19,28%
−9,43%
26,45%
8,36%
ND
ND
−2,08%
−0,76%
4,32%
ND

18,17
15,19
10,19
20,73
11,47
3,90
6,31
12,47
13,93
18,15
6,48
16,99
11,79
21,51
14,00
11,47
17,36
14,60
13,33
15,50
5,64
8,65
16,04
14,97
20,36
17,65
18,20
17,08
14,90
19,05
20,16
16,24
14,05

20,35
11,98
8,96
22,59
7,59
4,53
0,00
12,85
14,36
19,28
6,43
17,57
25,31
ND
13,29
11,25
ND
17,38
13,73
16,70
5,55
8,52
16,65
15,53
20,74
ND
18,50
18,74
12,71
16,70
18,11
16,55
14,41

11,99%
−21,16%
−12,10%
8,97%
−33,79%
16,09%
−100,00%
3,06%
3,10%
6,22%
−0,83%
3,44%
114,71%
ND
−5,07%
−1,96%
ND
19,04%
2,99%
7,73%
−1,60%
−1,51%
3,80%
3,74%
1,86%
ND
1,64%
9,73%
−14,72%
−12,35%
−10,17%
1,92%
2,56%
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Tantum Verdespray 1,5 mg/ml 30 ml
Vitaminas A+E GlaxoExtra caps. N30
AmbroxolSandoz tab. 30 mg N20
Coldrex tab. N12
Falimint dengt.tab. 25 mg N20
Radirex tab. 513,5 mg N10
Resorbancream 30 g
Espumisan caps. 40 mg N50
Ramevaldrops 50 ml
APAP dengt. tab. 500 mg N12
Pertussinum N (125 g) sir. 100 ml
Solpadeine tab. N12
Betadine tep. 100 mg/g 20 g
Neo−angin N past. N24
Vidurių lašai Valentis 25 ml
Smecta milt. 3 g N10

28,85
10,90
8,97
14,77
12,61
6,66
14,72
16,63
5,57
6,27
7,98
14,23
18,98
14,54
5,35
13,33

195

ND
ND
8,81
15,63
14,36

ND
ND
−1,77%
5,80%
13,89%

15,14
18,11
ND
ND
ND
14,60
18,55
ND
5,40
12,46

2,85%
8,90%
ND
ND
ND
2,63%
−2,28%
ND
1,00%
−6,51%

56 lentelė. Nereceptinių (OTC) vaistinių preparatų 2011 m. kainų Lietuvos rinkoje
palyginimas su senbuvėmis ES šalimis narėmis: Švedija, Ispanija ir Vokietija
Švedija

Lietuva
Eil
Nr.

2
11
13
17
21
29
34
38
44
45
50
52
54
56
58
66
71
77

Pavadinimas
Gelomyrtol forte
dengt.caps. 300 mg
N20
Sinupret dengt. tab.
N100
ACC Long 600 mg
eff.tab. N10
Magvit tab. (blisteriai)
N50
Otrivin MD spray 1
mg/ml 10 ml
Hedelix Hustensaft
8mg/ml sir. 100 ml
Prospan sir. nuo
kosulio 7 mg/ml 100
ml
Tavegyl tab. 1 mg N20
Voltaren Emulgel 10
mg/g 50 g
Olynth aer. 1 mg/ml 10
ml
Acic cream 50 mg/g 2
g
Rennie tab. N24
Trachisan Lozenges
past. N20
Viburcol supp. N12
ACC gran. 200 mg/3 g
maiš. N20
Ambroxol Sandoz tab.
30 mg N20
Espumisan caps. 40
mg N50
Neo−angin N past.
N24

Ispanija

Vokietija

Maksimali
mažm.
kaina su
PVM

Mažm. kaina

Skirtumas

Mažm.kaina

Skirtumas

Mažm.
kaina su
PVM

20,20

ND

ND

ND

ND

28,31

40,16%

43,10

ND

ND

ND

ND

68,37

58,62%

23,33

ND

ND

ND

ND

37,98

62,80%

24,43

ND

ND

5,77

−76,40%

ND

ND

13,63

15,62

14,60%

ND

ND

ND

ND

17,36

ND

ND

ND

ND

21,23

22,32%

20,73

ND

ND

ND

ND

22,10

6,60%

12,47

20,83

67,01%

ND

ND

28,17

125,94%

21,51

ND

ND

ND

ND

41,74

94,07%

14,00

ND

ND

10,77

−23,05%

13,43

−4,06%

15,50

ND

ND

ND

ND

38,53

148,60%

Skirtumas

8,65

ND

ND

ND

ND

14,85

71,64%

14,97

ND

ND

ND

ND

23,82

59,15%

17,65

ND

ND

ND

ND

20,72

17,38%

17,08

ND

ND

ND

ND

37,98

122,37%

8,97

ND

ND

ND

ND

12,26

36,65%

16,63

ND

ND

ND

ND

27,10

62,99%

14,54

ND

ND

ND

ND

25,55

75,73%

Apibendrinant galima konstatuoti, kad Lietuvoje vaistų asortimentas yra panašiausias
į Latvijos ir Estijos, todėl šių šalių vaistų agentūrų pateikti duomenys buvo tiksliausi ir buvo
galima palyginti didesnio vaistinių preparatų skaičiaus kainas. Taigi patikimai galima teigti,
kad Lietuvoje kompensuojamieji vaistai pigesni nei Latvijoje ir Estijoje. Brangiausių
kompensuojamųjų vaistų kategorijoje asortimentas buvo panašus su daugelio lygintų šalių.
Įvertinus brangiausių kompensuojamųjų vaistų sąrašus, galima teigti, kad šiame sąraše,
skirtingai nuo didžiausius pardavimus sudarančių kompensuojamųjų vaistų, yra originalūs
vaistai, kurių asortimentas gana panašus skirtingose šalyse. Šioje vaistų grupėje Lietuvos
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vaistų kainos buvo mažiausios, išskyrus Slovėniją, kurioje šios grupės vaistų kainos panašios
kaip Lietuvoje.
Receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų palyginimas yra tiksliausias tik lyginant
Lietuvos kainas su Latvijos ir parodo, kad Lietuvoje šios grupės vaistai yra pigesni.
Nereceptinių vaistų kainų palyginimas yra tiksliausias tik lyginant Lietuvos vaistų
kainas su Latvijos ir rodo, kad šios grupės vaisų kainos yra panašios Lietuvoje ir Latvijoje.
Apibendrinant Lietuvos vaistų kainų palyginimą su užsienio šalių kainomis, galima
teigti, kad palyginus su tomis šalimis, kurių asortimentas panašus (Latvija, Estija), arba tose
vaistų grupėse, kuriose kainų palyginimas buvo informatyvus (brangiausi kompensuojamieji
vaistai) – galima teigti, kad Lietuvoje vaistų kainos yra mažiausios.

7.2. II UŽDAVINYS: Nustatyti teigiamą ir neigiamą direktyvos 2001/83/EB ir ją
perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikį vaistinių preparatų registravimui
(rinkodaros teisės suteikimui), vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui ir pakuotės
lapelio rengimui, didmeniniam platinimui
Šiame skyriuje nagrinėjami konkretūs tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ klausimai, kurių tikslas yra skirtingais
aspektais įvertinti vaistinių preparatų prieinamumą Lietuvos vartotojams. Šiame skyriuje
didžiausias dėmesys buvo skirtas vaistų patekimo į Lietuvos rinką valstybinei reguliacijai
įvertinti. Taip pat vertinta, kaip Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į
nacionalinius teisės aktus paveikė vaistų patekimo į rinką valstybinę reguliaciją. Atskirai
šiame skyriuje nagrinėjama Lietuvos vaistinių preparatų tiekimo grandinė, Europos
farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo bei kitų veiksnių įtaka tiekimo grandinei bei rinkos
dalyvių veiklai.

7.2.1. Rinkodaros teisės suteikimo (registravimo) bei jos atnaujinimo procedūrų
reikalavimų ir jų įtakos vaistų prieinamumui įvertinimas
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip vaistinių preparatų prieinamumą vartotojams veikia
vaistinių preparatų registracijos ir jos atnaujinimo procedūros bei kokią įtaką šioms
procedūroms turėjo Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės
aktus.
Vaistų atėjimo į Lietuvos rinką reglamentavimas yra svarbus veiksnys, darantis įtaką
vaistinių preparatų asortimentui. Nuo vaistinių preparatų registracijos trukmės, procedūros
sudėtingumo, reikalavimų skaidrumo, registracijos kainos priklauso:
− kaip greitai į Lietuvos rinką patenka nauji vaistiniai preparatai;
− ar sąlygos įvesti į rinką naujus produktus yra vienodos visiems rinkos dalyviams;
− ar procedūrų reikalavimai nėra barjeras patekti naujiems vaistiniams preparatams į
rinką.
Lietuvai 2004 metais įstojus į ES, greta iki tol taikytos vaistinių preparatų
nacionalinės registracijos procedūros pradėtos taikyti naujos vaistinių preparatų registracijos
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procedūros – savitarpio pripažinimo ir 2007 metais139 patobulintos Europos farmacijos
teisyno nuostatas atitinkančios vaistinių preparatų registravimo procedūros, skaidriau ir
aiškiau apibrėžtas vaistų registracijos procesas − jo vykdymo terminai, sprendimų priėmimo
tvarka. Siekiant įvertinti naujų procedūrų įtaką vaistinių preparatų prieinamumui, buvo atlikta
duomenų apie vaistinių preparatų registraciją Lietuvoje analizė. Vertinta:
− vaistų, registruotų pagal atitinkamas procedūras, skaičiaus dinamika;
− registracijos procedūros trukmės nuo paraiškos registruoti vaistinį preparatą
pateikimo iki sprendimo priėmimo dinamika.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
−
VVKT
2005−2010
m.
metinės
veiklos
ataskaitos
(interneto
prieiga
http://www.vvkt.lt/index.php?3874315957);
− VVKT pateikti duomenys apie vaistų registraciją;
− nacionaliniai teisės aktai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys (analizuojant rinkodaros teisės
suteikimą ir atnaujinimą analizuoti valstybinių institucijų, Lietuvos ir užsienio vaistų
gamintojų, didmeninį vaistų platinimą vykdančių įmonių atstovų apklausos duomenys).
Taikyti duomenų analizės metodai:
− vaistų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu metodais;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− VVKT pateiktų duomenų analizė.
Taikytas analizės laikotarpis yra 2004 – 2010 metai.
Siekiant įvertinti, kaip Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į Lietuvos
nacionalinius teisės aktus paveikė vaistinių preparatų registraciją ir įtaką vaistų asortimentui,
atlikta vaistinių preparatų registracijos dinamikos analizė. Įvertinus VVKT metinių ataskaitų
duomenis matyti, kad nuo 2004 metų atsiranda vaistinių preparatų, registruotų pagal
savitarpio pripažinimo procedūrą (SPP), tačiau dar daugiau vaistinių preparatų registruojama
pagal nacionalinę procedūrą (NP). Nuo 2005 metų pradeda vyrauti pagal SPP registruoti
vaistiniai preparatai, o pagal NP registruotų vaistinių preparatų smarkiai mažėja. Nuo 2007
metų Lietuvoje atsiranda pagal decentralizuotą procedūrą (DCP) registruotų vaistinių
preparatų, kurių nuosekliai daugėja, ir nuo 2009 metų pagal šią procedūrą registruojama
daugiausiai vaistinių preparatų. Registruotų vaistinių preparatų pagal atitinkamas procedūras
dinamika pateikta 80 paveiksle.

139

LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V−596
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80 pav. Registruotų pagal skirtingas procedūras vaistinių preparatų dinamika 2004−2010 m.

Š
altinis: VVKT ataskaitos. 2010 m. ataskaita (2007−2010 m. duomenys), 2006 m. ataskaita (2006 m. duomenys), 2005 m.
ataskaita (2004−2005 m. duomenys).
NP – nacionalinė procedūra, SPP – savitarpio pripažinimo procedūra, DCP decentralizuota procedūra.

Vaistinių preparatų registravimo pagal skirtingas procedūras dinamika rodo, kad nuo
Europos farmacijos teisyno nuostatų, apibrėžiančių vaistų registraciją, įsigaliojimo daug
daugiau vaistinių preparatų registruojama pagal SPP ir DCP reikalavimus negu pagal NP
reikalavimus. Tai rodo, kad Europos farmacijos teisyno nuostatų, apibrėžiančių vaistų
registraciją, perkėlimas į nacionalinius teisės aktus paskatino gamintojus aktyviau registruoti
vaistus būtent pagal bendras visoje ES registracijos procedūras. Bendras registruotų vaistinių
preparatų skaičius taip pat padidėjo, tai rodo, kad po 2004 metų suaktyvėjo naujų vaistinių
preparatų atėjimas į Lietuvos rinką. Ši analizė parodė užregistruotų vaistinių preparatų pagal
skirtingas registracijos procedūras dinamiką. Tačiau užregistravimo konkrečiais metais faktas
rodo, kad tais metais buvo priimtas atsakingos institucijos sprendimas registruoti vaistą
Lietuvoje. Tačiau tai visiškai tiksliai neatspindi naujų vaistinių preparatų atėjimo į Lietuvos
rinką aktyvumo. Kadangi vaistų registracija trunka tam tikrą laiką, dalis vaistų registruojami
ne tais pačiais metais (pvz., metų sandūroje pateiktos paraiškos registracijai), kai kurių vaistų
registracijos procesui užtrukus, sprendimas dėl jų registracijos gali būti priimtas po metų ar
vėliau. Todėl sprendimų registruoti vaistą dinamika ne visai atspindi gamintojų aktyvumo,
pateikiant naujas paraiškas vaistų registracijai, tendencijas. Siekiant patikslinti vaistų
registracijos aktyvumo dinamiką, buvo išnagrinėta paraiškų registruoti vaistą pagal
atitinkamą procedūrą pateikimo dinamika. Analizės rezultatai pateikiami 81 paveiksle.
81 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad paraiškų nuo 2009 metų registruoti
vaistinius preparatus mažėja. Tačiau ši tendencija nėra ryški. Paraiškų registruoti vaistinius
preparatus Lietuvos rinkoje sumažėjimas gali būti sąlygotas įsisotinusios rinkos ir didėjančios
konkurencijos nedidelėje Lietuvos rinkoje.
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81 pav. Nagrinėta paraiškų registruoti vaistinius preparatus 2004−2010 m.140

Įvertinus paraiškų registruoti vaistinius preparatus dinamiką, galima teigti, kad 2006
metais paraiškų pateikimas smarkiai suaktyvėjo ir pateiktų paraiškų skaičius kasmet didėjo
(2007 m. − 2,57 proc., 2008 m. − 40,1 proc.), tačiau nuo 2009 m. pateiktų paraiškų skaičius
mažėjo 13−15 proc. 2004−2006 m. didžiausią dalį pateiktų paraiškų registruoti vaistinius
preparatus sudaro pagal ES bendras procedūras registruojamų preparatų paraiškos. Paraiškos
registruoti pagal NP skirtingais metais sudaro 13−47 proc. visų pateiktų paraiškų. Šios
tendencijos rodo, kad po Europos farmacijos teisyno nuostatų, reglamentuojančių vaistų
registracijos procedūras, įsigaliojimo Lietuvoje paraiškų registruoti vaistinius preparatus
padaugėjo, dauguma paraiškų teikiamos pagal SPP ir DCP procedūras, o pagal NP teikiamų
paraiškų neddaugėja (smarkiai mažėjo nuo 2004 iki 2007 metų, nuo 2008 m. pagal NP
pateiktų paraiškų skaičius išlieka gana stabilus). Įvertinus šiuos duomenis, galima teigti, kad
Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus teigiamai paveikė
naujų vaistinių preparatų atėjimą į Lietuvos rinką, o tai savo ruožtu padarė teigiamą įtaką
vaistų asortimentui ir vaistų prieinamumui.
2009−2010 metais stebima paraiškų registruoti vaistinius preparatus skaičiaus
mažėjimo tendencija. Kadangi nuo 2007 metų iš esmės nesikeitė vaistų registracijai taikomi
reikalavimai, galima teigti, kad paraiškų registruoti naujus vaistinius preparatus sumažėjo ne
dėl valstybinio reguliavimo, o dėl kitų veiksnių. Tikslios šios tendencijos priežasties nustatyti
negalima. Galimos kelios priežastys, kurių įtaką sudėtinga pamatuoti objektyviais kriterijais:
− įsisotinusi vaistiniais preparatais Lietuvos vaistų rinka, dėl to gamintojai nebemato prasmės
įvesti į rinką naujų produktų;
− nebeauganti/mažėjanti Lietuvos vaistų rinka, kurioje konkurencija tarp gamintojų yra
ganadidelė, todėl gamintojai nemato perspektyvios rinkos naujiems produktams.
Siekiant nustatyti nurodytų tendencijų priežastis, buvo atlikta Lietuvos vaistų rinkos
dalyvių apklausa. Išsami rinkos dalyvių apklauso rezultatų ataskaita pateikiama 4 priede.
Apklausa parodė, kad rinkos dalyviai iš esmės teigiamai vertina Europos farmacijos teisyno
nuostatų, reglamentuojančių vaistų registraciją, perkėlimą į nacionalinius teisės aktus. Tačiau
dauguma apklausos dalyvių akcentavo, kad didžiausią teigiamą įtaką turėjo savitarpio
pripažinimo ir decentralizuotos registracijos procedūrų įsigaliojimas Lietuvoje, kuris
paspartino vaistų registravimo procesą bei padarė jį skaidresnį, suprantamesnį ir vienodą
visiems rinkos dalyviams. Nacionalinės registracijos procedūros vykdymas vertinamas
140

VVKT duomenys
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nevienareikšmiškai, dalis rinkos dalyvių teigia, kad būtent pagal nacionalinę registracijos
procedūrą vaistiniai preparatai registruojami ilgiausiai, ji nėra tokia skaidri ir suprantama,
kaip bendros Europos Sąjungoje SPP ir DCP. Valstybės institucijų atstovai apklausos metu
nurodė, kad situacija registruojant vaistus pagal NP šiuo metu yra kur kas geresnė nei prieš
keletą metų, tačiau sutinka, kad registracijos pagal NP procesas trukme ir kokybe dar
smarkiai atsilieka nuo registracijos pagal SPP ir DCP. Valstybės institucijų atstovai taip pat
nurodė, kad NP iš esmės atitinka Europos farmacijos teisyno nuostatas – jos trukmė yra tokia
pati, kaip ir kitų procedūrų (nustatyta LR farmacijos įstatymu), reikalavimai pateikiamai
dokumentacijai yra perkelti iš atitinkamų ES norminių dokumentų, sprendimų priėmimo
procesas iš esmės toks pats, kaip ir kitų procedūrų atveju. Kaip vieną svarbiausių registracijos
proceso vertinimo kriterijų rinkos dalyviai nurodė vaistinio preparato registracijos procedūros
trukmę nuo paraiškos pateikimo iki vaisto įtraukimo į vaistų registrą. Dar viena svarbi rinkos
dalyvių nuomonė yra ta, kad vaistų registracijos procedūros trukmė, reikalavimai vaistinio
preparato dokumentacijai ir kaina iš dalies yra barjerai į rinką įvesti naujus vaistinius
preparatus nedideliems gamintojams.
Siekiant įvertinti Europos farmacijos teisyno reikalavimų perkėlimo į nacionalinius
Lietuvos teisės aktus įtaką registracijos procedūrų trukmei, atlikta detali registracijos
procedūrų trukmės analizė. Registracijos procedūros trunka nuo kelių mėnesių iki kelerių
metų. Vaistinių preparatų registracijos procedūrų trukmė vertinta tokiu principu:
− analizuotas konkrečiais metais gautų paraiškų registruoti vaistinį preparatą pagal atitinkamą
procedūrą skaičius;
− vertinta procedūros trukmė iki vaistinio preparato registravimo vaistų registre (arba
neigiamo sprendimo priėmimo);
− atlikta analizė, rodanti kiek truko vaistinio preparato registracijos procedūra pagal paraiškos
pridavimo metus.
Pabrėžtina, kad atliekant analizę iš 81 paveiksle pavaizduotų paraiškų buvo
eliminuotos paraiškos: su nenurodyta galutinės būsenos data, su nurodyta galutine būsena
„Paraiškos duomenys įvesti“, kai procedūra truko 0 dienų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad
vertinant procedūrų trukmes galutinė procedūros atlikimo data, esant galutinei būsenai
„Paraiška perduota posėdžiui“ laikytina ne šios būsenos data, o vaistinio preparato
registravimo data (esant nurodytai registravimo datai).
Registracijos pagal nacionalinę procedūrą (NP) trukmės analizės duomenys pateikti
57−58 lentelėse ir 82 paveiksle.
57 lentelė. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal NP, vnt.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Iki
6mėn.

6−9
mėn.

9−12
mėn.

Nuo 1
iki 1,5
metų

Nuo
1,5 iki
2 metų

Nuo 2
iki 2,5
metų

33
8
4
1
14
31
66

41
18
7
2
1
6
7

55
7
0
4
30
6
7

16
11
2
6
17
18
3

16
4
13
6
23
28
0

8
4
6
12
22
5
0

Nuo
2,5 iki
3
metų
12
15
10
4
3
0
0

Nuo 3
iki 4
metų

Nuo 4
iki 5
metų

Daugiau
negu 5
metai

Iš viso

12
5
17
7
4
0
0

6
11
8
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

199
84
67
42
114
94
83
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58 lentelė. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal NP, procentai nuo visų
atitinkamais metais priduotų paraiškų skaičiaus.
2004
16,58%
Iki 6 mėn.
20,60%
6−9 mėn.
27,64%
9−12 mėn.
Nuo 1 iki 1,5 metų 8,04%
Nuo 1,5 iki 2 metų 8,04%
Nuo 2 iki 2,5 metų 4,02%
Nuo 2,5 iki 3 metų 6,03%
6,03%
Nuo 3 iki 4 metų
Nuo 4 iki 5 metų
Daugiau negu 5
metai

3,02%
0,00%

2005
9,52%
21,43%
8,33%
13,10%
4,76%
4,76%
17,86%
5,95%

2006
5,97%
10,45%
0,00%
2,99%
19,40%
8,96%
14,93%
25,37%

2007
2,38%
4,76%
9,52%
14,29%
14,29%
28,57%
9,52%
16,67%

2008
12,28%
0,88%
26,32%
14,91%
20,18%
19,30%
2,63%
3,51%

2009
32,98%
6,38%
6,38%
19,15%
29,79%
5,32%
0,00%
0,00%

2010*
79,52%
8,43%
8,43%
3,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

13,10%
1,19%

11,94%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Lentelėje paryškinti tie laikotarpiai, per kuriuos buvo daugiausiai registruota vaistų.
* 2010 metais iš gautos 91 paraiškos 8 dar nėra įvertintos, t. y. jų registracija trunka daugiau kaip 12 mėn. ir dar nėra
pasibaigusi (tai sudaro 8,7 proc. visų 2010 m. gautų paraiškų).

82 pav. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal NP, proc.

Įvertinus registracijos pagal NP trukmės dinamiką matyti, kad daugumos (ne mažiau
nei 40 proc. visų tais metais pateiktų paraiškų, o 2006 m. net 61,19 proc. ) nuo 2005 iki 2007
metų pateiktų paraiškų registruoti vaistinius preparatus nagrinėjimas iki vaisto užregistravimo
truko daugiau kaip 2 metus, tik 2004 m. – 19,10 proc. Situacija pradėjo smarkiai gerėti
2008−2009 metais, nuo 2009 metų 94,68 proc. atitinkamais metais pateiktų paraiškų
nagrinėjimas iki vaisto užregistravimo truko iki 2 metų, o 2010 m. pateiktų paraiškų
nagrinėjimas truko iki 6 mėnesių (79,52 proc. tais metais pateiktų paraiškų). Į paraiškų
vertinimo trukmę įskaičiuotas laikas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti VVKT pareikalautą
papildomą informaciją.
Registracijos pagal savitarpio pripažinimo procedūrą (SPP) trukmės analizės
duomenys pateikti 59−60 lentelėse ir 83 paveiksle.

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

202

59 lentelė. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal SPP, vnt.
Iki
6mėn.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

6−9
mėn.

86
48
16
18
7
8
28

9−12
mėn.

72
154
131
112
95
76
41

17
68
56
39
38
31
9

Nuo 1
iki 1,5
metų
34
66
38
10
6
12
19

Nuo
1,5 iki
2
metų
7
26
20
8
5
2
0

Nuo 2
iki 2,5
metų
6
8
8
3
3
0
0

Nuo
2,5 iki
3
metų
2
7
3
1
0
0
0

Nuo 3
iki 4
metų

Nuo 4
iki 5
metų

1
1
8
0
0
0
0

Daugiau
negu 5
metai

Iš
viso

0
0
0
0
0
0
0

225
378
280
191
154
129
97

0
0
0
0
0
0
0

60 lentelė. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal SPP, procentai visų
atitinkamais metais priduotų paraiškų skaičiaus.
Iki 6 mėn.
6−9 mėn.
9−12 mėn.
Nuo 1 iki 1,5 metų
Nuo 1,5 iki 2
metų
Nuo 2 iki 2,5 metų
Nuo 2,5 iki 3 metų
Nuo 3 iki 4 metų
Nuo 4 iki 5 metų
Daugiau kaip 5
metai

2004
38,22%
32,00%
7,56%
15,11%
3,11%

2005
12,70%
40,74%
17,99%
17,46%
6,88%

2006
5,71%
46,79%
20,00%
13,57%
7,14%

2007
9,42%
58,64%
20,42%
5,24%
4,19%

2008
4,55%
61,69%
24,68%
3,90%
3,25%

2009
6,20%
58,91%
24,03%
9,30%
1,55%

2010
28,87%
42,27%
9,28%
19,59%
0,00%

2,67%
0,89%
0,44%
0,00%
0,00%

2,12%
1,85%
0,26%
0,00%
0,00%

2,86%
1,07%
2,86%
0,00%
0,00%

1,57%
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%

1,95%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Lentelėje paryškinti tie laikotarpiai, per kuriuos buvo daugiausiai registruota vaistų.

83 pav. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal SPP, proc.

Įvertinus registracijos pagal SPP trukmės dinamiką matyti, kad daugumos paraiškų
registruoti vaistinius preparatus nagrinėjimas iki vaisto užregistravimo truko iki 1 metų.
Situacija nuolat gerėja ir vis daugiau vaistinių preparatų pagal SPP registruojami per
trumpesnį nei 9 mėn. laikotarpį.
Registracijos pagal decentralizuotą procedūrą (DCP) trukmės analizės duomenys
pateikti 61−62 lentelėse ir 84 paveiksle.
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61 lentelė. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal DCP, vnt.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Iki 6
mėn.

6−9
mėn.

9−12
mėn.

Nuo 1
iki 1,5
metų

0
6
7
29
127
374

0
0
4
12
7
17

0
19
5
24
9
14

5
149
157
171
191
80

Nuo
1,5
iki 2
metų
1
41
143
240
183
0

Nuo 2
iki 2,5
metų
10
23
46
92
38
0

Nuo
2,5 iki
3
metų
0
9
13
37
4
0

Nuo 3
iki 4
metų

Nuo 4
iki 5
metų

Daugiau
kaip 5
metai

Iš viso

0
2
24
8
0
0

0
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

16
251
400
613
559
485

Atkreiptinas dėmesys, kad iš 2008 m. iki 6 mėn. atliktų procedūrų 26 paraiškų galutinė
būsenos data – perdavimo ekspertizei data, 2009 m. – 81, 2010 – 334.
62 lentelė. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal DCP, procentai visų
atitinkamais metais priduotų paraiškų skaičiaus.
Iki 6 mėn.
6−9 mėn.
9−12 mėn.
Nuo 1 iki 1,5 metų
Nuo 1,5 iki 2 metų
Nuo 2 iki 2,5 metų
Nuo 2,5 iki 3 metų
Nuo 3 iki 4 metų
Nuo 4 iki 5 metų
Daugiau negu 5
metai

2005
0,00%
0,00%
0,00%
31,25%
6,25%
62,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2006
2,39%
0,00%
7,57%
59,36%
16,33%
9,16%
3,59%
0,80%
0,80%
0,00%

2007
1,75%
1,00%
1,25%
39,25%
35,75%
11,50%
3,25%
6,00%
0,25%
0,00%

2008
4,73%
1,96%
3,92%
27,90%
39,15%
15,01%
6,04%
1,31%
0,00%
0,00%

2009
22,72%
1,25%
1,61%
34,17%
32,74%
6,80%
0,72%
0,00%
0,00%
0,00%

2010
77,11%
3,51%
2,89%
16,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Lentelėje paryškinti tie laikotarpiai, per kuriuos buvo daugiausiai registruota vaistų.

84 pav. Laikas nuo paraiškos pridavimo iki registravimo pagal DCP, proc.

Įvertinus registracijos pagal DCP trukmės dinamiką matyti, kad daugumos paraiškų
registruoti vaistinius preparatus nagrinėjimas iki vaisto užregistravimo truko nuo 1 iki 2 metų
(išskyrus 2004 m.). Situacija pagerėjo 2010 m., kai visų 2010 m. pateiktų paraiškų
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nagrinėjimas užtruko mažiau nei 1,5 metų, o dauguma vaistų (77,11 proc.) buvo registruoti
per 6 mėn. laikotarpį nuo paraiškos pateikimo.
Apibendrinant vaistų registracijos procedūrų trukmės analizę, galima teigti, kad:
− nuo pirmųjų metų, kai buvo pradėtos taikyti Lietuvoje, SPP ir DCP truko
vidutiniškai dvigubai trumpiau nei NP;
− vaistinių preparatų registracijos trukmė pagal SPP ir DCP nuolat trumpėja;
− vaistinių preparatų registracijos trukmė pagal NP nuo 2004 m. tik šiek tiek
sutrumpėjo ir pagal NP vaistai buvo registruojami ilgiau nei 2 metus (išimtis – 2010
metai, kai registracija vidutiniškai truko iki 6 mėn.).
Įvertinus vaistinių preparatų registracijos trukmės dinamiką, galima teigti, kad
Europos farmacijos teisyno nuostatų, reglamentuojančių vaistinių preparatų registravimą
pagal SPP ir DCP, perkėlimas į nacionalinius teisės aktus sutrumpino vaistinių preparatų
registracijos trukmę mažiausiai perpus. Todėl galima teigti, kad pagerėjo sąlygos naujiems
vaistiniams preparatams patekti į Lietuvos rinką, tai teigiamai veikia vaistinių preparatų
asortimento ir vaistų prieinamumo vartotojams didėjimą. Statistinė duomenų analizė
patvirtino, kad dėl registracijos reikalavimų pasikeitimo padidėjo pateiktų paraiškų registruoti
vaistinį preparatą skaičius, smarkiai padaugėjo paraiškų pagal SPP ir DCP, o pagal NP
pateiktų paraiškų nepadaugėjo. Statistinė duomenų analizė patvirtino, kad dėl registracijos
reikalavimų pasikeitimo smarkiai sutrumpėjo vaistinių preparatų registracijos trukmė, o tai
kartu su padidėjusiu pateiktų registracijai paraiškų skaičiumi lėmė, kad į Lietuvos rinką per
trumpesnį laikotarpį pradėjo patekti daugiau naujų vaistinių preparatų nei iki Europos
farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus. Todėl darytina išvada, kad
Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus smarkiai
teigiamai paveikė vaistinių preparatų asortimento padidėjimą Lietuvoje ir su tuo susijusį
vaistų prieinamumą vartotojams asortimento požiūriu. Kita vertus, net trumpėjant vaistų
registracijos trukmei, pakankamai didelė dalis pagal SPP ir DCP registruojamų vaistų
užregistruojami per ilgesnį nei Europos farmacijos teisyne numatytą 210 dienų laikotarpį
(neįskaičiuojant laiko, per kurį pareiškėjas pateikia VVKT pareikalautus papildomus
dokumentus, informaciją ir paaiškinimus). Tai rodo, kad Lietuvoje vaistų registracija dar nėra
pakankamai gerai sutvarkyta sritis.
Atskirai buvo nagrinėta ir vaistinių preparatų perregistravimo ir indikacijų keitimo
trukmės dinamika. Atlikus šių procedūrų trukmės analizę galima teigti, kad procedūrų trukmė
trumpėja. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad perregistravimo ar indikacijų keitimo metu vaistinis
preparatas išlieka platinamas rinkoje, šitų procedūrų trukmė iš esmės neveikia vaistinių
preparatų buvimo rinkoje. Todėl detaliai šių procedūrų trukmės dinamika nenagrinėjama, visa
duomenų analizės medžiaga pateikta atskirame 6 priede.
Atsižvelgiant į rinkos dalyvių apklausos metu išsakytą nuomonę, kad smulkiems
gamintojams be vaistų registracijos trukmės dar yra aktuali ir valstybinė rinkliava už vaistinio
preparato registraciją atitinkamoje šalyje, atlikta Lietuvos ir kelių užsienio šalių vaistinių
preparatų registracijos valstybinės rinkliavos dydžių (valstybiniai mokesčiai už registraciją
atsakingoms institucijoms) analizė. Duomenys apie valstybinės rinkliavos dydžius paimti iš
nacionalinių atitinkamų šalių už vaistų registraciją atsakingų institucijų tinklalapių.
Valstybinės rinkliavos dydžių palyginimas pateiktas 63 lentelėje.
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63 lentelė. Valstybinės rinkliavos už vaistinių preparatų registraciją dydžių palyginimas
NP

Lietuva
Latvija

Lenkija

Vokietija

Suomija

2768−
18001 Lt
14600 – 48700
Lt
(3.000−10.000
LVL)
19400 – 59600
Lt (22.523 –
69.300 PLN)
63900 –
219250 Lt
(18.500 –
63.500 EUR)
27600 – 44900
Lt
(8.000−13.000
EUR)

SPP
Kai yra
pripažįstanti
valstybė
924−2491 Lt

Kai yra
referencinė
valstybė
3154−21751 Lt

DCP
Kai yra
pripažįstanti
valstybė
924−2491 Lt

9740 Lt (2.000
LVL)

34080 Lt (7.000
LVL)

14600 Lt (3.000
LVL)

48700 – 92500 Lt
(10.000 – 19.000
LVL)

19400 – 59600 Lt
(22.523 – 69.300
PLN)
52300 – 102550 Lt
(16.300−29.700
EUR)

14500 – 44700 Lt
(16.892−51.975
PLN)
72500 – 205100
Lt
(21.000−59.400
EUR)
41400 Lt (12.000
EUR)

19400 – 59600 Lt
(22.523 – 69.300
PLN)
76300 – 129500
Lt
(22.100−37.500
EUR)
20700 – 34528 Lt
6.000−10.000
EUR

29050 – 89400 Lt
(33.785 PLN –
103.950 PLN)
154000 – 439540
Lt
(44.600−127.300
EUR)
41400 Lt (12.000
EUR)

20700 – 34528 Lt
(6.000−10.000
EUR)

Kai yra
referencinė
valstybė
6600−39891 Lt

Įvertinus valstybinės rinkliavos dydžius Lietuvoje ir užsienio šalyse, galima teigti, kad
Lietuvoje yra mažiausi valstybinės rinkliavos už vaistų registraciją dydžiai. Net Latvijoje
valstybinė rinkliava yra didesnė, nors Latvijos vaistų rinka yra apie 1,7 karto mažesnė nei
Lietuvos141. Tačiau lyginant Lietuvą su kitomis šalimis – Lenkija (pastaroji yra Lietuvai
kaimyninė šalis, turinti gerai išvystytą farmacijos pramoną ir didelą vaistų rinką – apie 9
kartus didesnę nei Lietuvos) ir Suomija (panaši gyventojų skaičiumi šalis, vaistinių preparatų
rinka 4 kartus didesnė nei Lietuvos), šių šalių valstybinės rinkliavos dydžiai apie 2 kartus
didesni nei Lietuvoje (kai Lietuva yra referentinė šalis, kainos skiriasi keliolika−keliasdešimt
kartų), kai rinkos didesnės keliais kartais. Vokietijoje valstybinės rinkliavos už vaistinių
preparatų registraciją dydis nuo kelių iki dešimčių kartų didesnis nei Lietuvoje, tačiau
Vokietijos rinka yra 57 kartus didesnė nei Lietuvos142, todėl gamintojams, norintiems į tokią
rinką įvesti savo produktus, ji yra patrauklesnė nei Lietuvos, todėl tokiu atveju valstybinės
rinkliavos dydis yra santykinai patrauklus.
Atsižvelgiant į valstybinės rinkliavos už vaistinių preparatų registraciją dydį Lietuvoje
galima teigti, kad jis proporcingas Lietuvos vaistų rinkos dydžiui ir mažiausias, palyginti su
aplinkinėmis šalimis. Todėl valstybinės rinkliavos dydis neturėtų būti ribojantis naujų
produktų atėjimą į Lietuvos vaistų rinką barjeras, nors daliai mažų gamintojų šis dydis gali
būti nepatrauklus, jeigu jie prognozuoja nedidelius pardavimus Lietuvos rinkoje.
Apibendrinant Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės
aktus įtaką rinkodaros teisės suteikimo ir atnaujinimo procedūroms, galima teigti, kad
nuostatų perkėlimas padarė teigiamą įtaką šioms procedūroms:
− vaistų registracijos procedūros tapo skaidresnės;
− smarkiai sutrumpėjo vaistinių preparatų registracijos trukmė;
− rinkos dalyviai daugiau renkasi savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūras nei
nacionalinę registracijos procedūrą;

141
142

The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
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− vaistų registracijos trukmė pagal nacionalinę procedūrą iš esmės nepasikeitė, tai rodo, kad
esama atotrūkio tarp procedūros teisinio reguliavimo, kuris atitinka Europos farmacijos
teisyno nuostatas, ir procedūros praktinio įgyvendinimo, todėl registracija pagal šią procedūrą
išlieka problemiškiausia vaistų registracijos sritis;
− teigiamai paveikė vaistinių preparatų asortimento didėjimą Lietuvoje;
− dėl vaistų asortimento didėjimo padidino vaistų prieinamumą vartotojams.
7.2.2. Vaistinių preparatų bylų parengimo reikalavimų, jų įgyvendinimo sudėtingumo
vertinimas, bylų pateikimo VVKT popieriniu ir elektroniniu formatu skirtumų
palyginimas
Vaistinių preparatų bylų parengimo reikalavimai yra sudėtinė vaistinių preparatų
registravimo procedūrų dalis. Nuo vaistinių preparatų bylų parengimo reikalavimų
sudėtingumo priklauso registravimo procedūrų skaidrumas, bylų parengimo (ir patekimo į
rinką) sąnaudos, procedūrų trukmė, – tai savo ruožtu lėmė naujų vaistinių preparatų atėjimo į
Lietuvos rinką skatinimą arba ribojimą. Šiame skyriuje nagrinėjama:
− reikalavimai dokumentacijai (byloms), reikalingai suteikti vaistinio preparato
rinkodaros teisę;
− reikalavimų sudėtingumo vertinimas;
− dokumentacijos (bylų), reikalingos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę,
pateikimo popieriniu ir elektroniniu formatu skirtumų palyginimas.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
−
VVKT
pateikti
reikalavimų
byloms
(interneto
prieiga
http://www.vvkt.lt/index.php?2064895776#I3), reikalavimų elektroniniam bylų formatui
(interneto prieiga http://www.vvkt.lt/index.php?1693565710) aprašymai;
− Nacionaliniai ir ES teisės aktai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− vaistų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu metodais;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas.
7.2.2.1. Vaistinių preparatų bylų parengimo reikalavimų ir jų įgyvendinimo
sudėtingumo vertinimas
Vaistinių preparatų bylų parengimo reikalavimai yra išdėstyti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V−596 „Dėl Vaistinių
preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių
preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių
preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo
taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų
analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių
preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų,
kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo,
Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintose vaistinių preparatų rinkodaros teisių suteikimo taisyklėse ir procedūrų
aprašuose. Šie reikalavimai užtikrina visapusišką registruotino preparato savybių nagrinėjimą
ir vertinimą bei kompetentingo sprendimo priėmimą atlikus vertinimo procedūrą. Tokiu būdu
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yra garantuojamas kokybiškų produktų patekimas į rinką. Galiojančią tvarką galima
pripažinti sudėtinga, reikalaujančia iš vaistų gamintojo ar vaisto rinkodaros teisės turėtojo
ilgo, kruopštaus ir brangaus pasirengimo. Galima būtų tvirtinti, kad paprastesnis rinkodaros
teisių suteikimas leistų į rinką pateikti daugiau ir įvairesnių, o kartu ir galimai pigesnių vaistų.
Tačiau Lietuva privalo įgyvendinti visus Europos Sąjungoje galiojančius ir į nacionalinius
teisės aktus perkeltus Europos farmacijos teisyno reikalavimus, apibrėžiančius vaistinių
preparatų registravimą, tad šiuo atžvilgiu yra mažai galimybių keisti vaistų rinkos
reguliavimo turinį.
Reikalavimai vaistinių preparatų dokumentacijai (byloms), reikalingai suteikti
vaistinio preparato rinkodaros teisę, yra išsamiai aprašyti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V−596 patvirtintuose norminiuose
dokumentuose:
− Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklėse;
− Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros apraše;
− Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros apraše;
− Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir
decentralizuotą procedūras apraše;
− Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartuose ir
protokoluose.
Visi išvardyti normniai dokumentai yra parengti vadovaujantis konkrečiais ES
norminiais dokumentais, taikomais vaistinių preparatų registracijos byloms rengti, yra
perkelti tiksliai, Lietuvos norminiuose dokumentuose pateiktos tikslios nuorodos į ES
norminius dokumentus, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamos vaistinių preparatų bylos.
Kadangi reikalavimai vaistų byloms užtikrina tik saugių vaistinių preparatų patekimą ES (ir
Lietuvos) vartotojams, šių reikalavimų keisti ar interpretuoti nėra galimybės. Vaistinių
preparatų bylų parengimo reikalavimai yra aukšti, tačiau jie yra vienodi visiems rinkos
dalyviams, ES norminiai dokumentai aiškiai apibrėžia konkrečius reikalavimus, kurie yra
lygiai taip pat perkelti į Lietuvos teisės aktus.
Taigi galima teigti, kad reikalavimai vaistinių preparatų byloms parengti yra:
− vienodi ir privalomi visoje ES (taip pat Lietuvoje);
− vienodi visiems rinkos dalyviams;
− prieinami visoms suinteresuotoms šalims tiek Lietuvos teisės aktuose, tiek ES teisės
aktuose.
Konkretūs reikalavimai vaistinių preparatų byloms ir registracijai reikalingiems
dokumentams yra pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. V−596 patvirtintuose norminiuose dokumentuose, todėl čia nebus
kartojami.
Vykdant tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ buvo atlikta rinkos dalyvių apklausa, kurios vienas iš klausimų buvo,
kaip rinkos dalyviai vertina reikalavimus vaistų byloms ir registracijai reikalingai
dokumentacijai. Atsakydami į šį klausimą VVKT specialistai patikslino, kad reikalavimai
vaistinių preparatų byloms yra patvirtinti Europos Komisijos, bendri visoms ES šalims ir
tiksliai perkelti į Lietuvos teisės aktus. Kiti rinkos dalyviai nurodė, kad, perkėlus Europos
farmacijos teisyno reikalavimus, susijusius su vaistų registracija ir vaistų bylų ir kitos
dokumentacijos registracijai rengimu, vaistų registravimo procedūros Lietuvoje pagerėjo,
reikalavimai vaistų byloms tapo aiškesni, skaidresni ir visiems rinkos dalyviams vienodi.
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Gamintojų atstovai nurodė, kad vaistų registracijai reikiamos dokumentacijos reikalavimai
yra aiškūs ir suprantami, tai rodo, kad tie rinkos dalyviai, kurie vykdo vaistinių preparatų
registraciją, išmano reikalavimus ir turi kompetencijos atitinkamai rengti vaistų bylas ir kitą
dokumentaciją, o reikalavimus vaistų byloms vertina teigiamai. Rinkos dalyvių ataskaita yra
pateikta 4 priede. Pateikiame keletą tipinių rinkos dalyvių nuomonių, iliustruojančių rinkos
dalyvių nuomonę apie vaistinių preparatų bylų rengimo reikalavimus ir jų įgyvendinimą:
− ...Reikalavimai yra patvirtinti Europos komisijos. Jie bendri visose šalyse. Esminiai
reikalavimai yra bendri, o mes turime savo teisės aktus. Yra Farmacijos įstatymas, kuris
viską reglamentuoja, ir vaistų registracijos taisyklės. Jie neprieštarauja ES aktams. Jie nėra
nei griežtesni, nei liberalesni, palyginti su visa Europa. Ar sudėtinga juos įvykdyti? Taip,
pakankamai aukšti standartai... (Valstybės institucijų atstovų nuomonė);
− ...Taip, reikalavimai yra aukšti, bet to reikia. Kad vaistas patektų į rinką (bet kas jų
gaminti negali), yra specialūs reikalavimai, ir jie turi būti įvykdyti. Svarbu ir gera gamybos
praktika, gera klinikinė praktika (atlikti tyrimai), ir gera laboratorinė praktika (kad
kontroliuotų, ar tie tyrimai yra teisingai atliekami). Visi tie reikalavimai turi būti įvykdyti,
tikrinama (pagal pateiktus dokumentus), ar atitinka reikalavimus. Jei atitinka – VVKT gali
pasakyti, kad vaistas atitinka reikalavimus ir gali būti rinkoje... (Valstybės institucijų atstovų
nuomonė);
− ...Taip, didelė ir labai pozityvi įtaka: dabar aiškiau, labiau struktūruota, mažiau išimčių,
nukrypimų. Labai aiškios žaidimo taisyklės. Vienodos visoms narėms. Nebereikia nieko
papildomai kurti čia Lietuvoje. Tu gali paimti savo paraišką, kurią tavo užsienio gamintojas
naudoja kitose ES šalyse, ir naudoti ją Lietuvoje... (Užsienio vaistų gamintojų atstovų
nuomonė).
Apibendrinant reikalavimų vaistinių preparatų byloms ir kitiems registracijai
reikalingiems dokumentams vertinimą, galima teigti, kad reikalavimai vaistinių preparatų
byloms ir kitai dokumentacijai yra aukšti, bet tai užtikrina tik kokybiškų, efektyvių ir saugių
vaistų patekimą į rinką. Kito mechanizmo, išskyrus registraciją, užtikrinančio vaistų kokybę,
efektyvumą ir saugumą, nėra, todėl visi rinkos dalyviai supranta reikalavimų svarbą (4 priede
pateiktos rinkos dalyvių apklausos ataskaitos duomenimis, dauguma rinkos dalyvių teigiamai
įvertino reikalavimus dėl vaistinių preparatų bylų rengimo). Kadangi reikalavimai yra bendri
visoje ES, rinkos dalyviai turi reikiamas kompetencijas parengti vaistų bylas ir kitą
dokumentaciją, reikalavimus dėl jų visuotinumo, vienodumo, skaidrumo vertina teigiamai.
Taigi galima teigti, kad reikalavimai vaistų byloms ir kitai dokumentacijai yra labai aukšti,
bet tai yra vaistų rinkos ypatybė, o reikalavimų įgyvendinimas, rinkos dalyvių manymu, yra
normalus kasdienis vaistų rinkos procesas. Todėl galima teigti, kad rinkos dalyviams, kurie
susiduria su vaistų bylų rengimo reikalavimais, reikalavimai ir jų įgyvendinimas yra
suprantami ir vertinami ne kaip trukdžiai, galintys stabdyti vaisto patekimą į rinką, o kaip
visiems rinkos dalyviams vienodi ir skaidrūs rinkos reguliavimo reikalavimai.

7.2.2.2. Vaistinių preparatų bylų pateikimo VVKT popieriniu ir elektroniniu formatu
skirtumų palyginimas
Atskirai buvo vykdytas dokumentacijos (bylų), reikalingos suteikti vaistinio preparato
rinkodaros teisę, pateikimo popieriniu ir elektroniniu formatu skirtumų palyginimas.
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Nuo 2011 m. sausio 1 d. VVKT paraiškas ir visą dokumentaciją vaistiniam preparatui
suteikti/atnaujinti rinkodaros teisę arba pakeisti rinkodaros pažymėjimo sąlygas taikant
nacionalinę (NP), savitarpio pripažinimo (SPP) ir decentralizuotą (DP) procedūras priims
kaip elektroninę bylą eCTD arba NeeS formatu (1−5 moduliai, įrašyti į CD arba DVD).
Pradėjus taikyti elektroninių vaistinių preparatų bylų ir paraiškų priėmimo būdą, kai
pareiškėjas negali pateikti elektroninės bylos, VVKT priims paraiškas ir popieriniu CTD
formatu (1 ir 2 moduliai popieriniai plius 1−5 moduliai, įrašyti į CD/DVD, SPP ir DP
atvejais, arba 1−3 moduliai popieriniai plius 1−5 moduliai, įrašyti į CD/DVD, NP atveju).
Paraiškos, teikiamos tik kaip elektroninė byla, bus nagrinėjamos vadovaujantis tomis
pačiomis taisyklėmis bei procesais, kaip ir popierinės bylos, taikant tokio pat dydžio
valstybės rinkliavą.
Pagrindinė informacija, kaip turi būti sukomplektuota ir pateikta elektroninė vaistinio
preparato byla, teikiant tik elektronines bylas, yra išdėstyta VVKT puslapyje 143, todėl čia
nebus kartojama. Toliau pateikiami tik specifiniai reikalavimai elektroninėms byloms, kurie
turi įtakos jų pateikimo skirtumams, palyginti su popierinių vaistinių preparatų bylų
pateikimu:
E. byla turi būti teikiama elektroninėje laikmenoje ir atitikti harmonizuotas gaires,
skelbiamas EVA ir CMDh;
Teikiant e. bylą, priimamos tik CD arba DVD tipo laikmenos. E. byla, pateikta
elektroniniu paštu arba Eudralink sistema, nebus priimama;
e. bylos formatas (eCTD / NeeS);
lydraštis (cover letter), originaliai pasirašytas;
užpildyta paraiška (application form), identiška pateiktai e−byloje ir originaliai
pasirašyta;
techninio validavimo ataskaita, nurodant validavimo datą, laiką ir naudotą validavimo
įrankį;
Lydraštyje, be privalomos informacijos, turi būti nurodyta, ar e. byla yra patikrinta
dėl virusų ir kenkėjiškų programų (nurodoma, kuria programa tikrinimas buvo
atliktas). Jei VVKT nustato, kad pateiktoje e. byloje yra virusų ar kenkėjiškų
programų arba jei dėl įrašymo klaidų ar pažeistos laikmenos nenuskaitomas vienas ar
daugiau failų, tokia byla nebus nagrinėjama (pareiškėjas apie tai bus nedelsiant
informuojamas);
Dokumentacijos formatas (popierinis į elektroninį) gali būti keičiamas atnaujinant
rinkodaros teisę, pateikiant PASP arba keičiant rinkodaros pažymėjimo sąlygas
(eCTD atveju – nuo 0000 sekos). Dokumentacijos formatas turi būti keičiamas iš
karto visoms vaistinio preparato farmacinėms formoms ir stiprumams – perėjimas
prie e. bylos turi būti atliekamas vaistinio preparato (invented name) lygyje;
Rekomenduojama prieš pradedant rinkodaros teisės atnaujinimą ar sąlygų keitimą
seniems preparatams (neturintiems e. bylos eCTD / NeeS formatu) sukurti tokią bylą
skenuojant popierinius originalus ir, jei įmanoma, nuskenuotoje byloje atlikti optinį
teksto atpažinimą (OCR). Tuo atveju, jei rinkodaros veiksmas (rinkodaros teisės
atnaujinimas arba rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimai) jau prasidėjo (buvo
pateikta 0000 versija), visada galima pateikti „bazinę“ dokumentaciją (Base line)
arba visus ankstesnius su vaistinio preparato registracija susijusius veiksmus
apibendrinančią bylą (consolidated dossier) su kita (pavyzdžiui, 0001) versija arba
143

http://www.vvkt.lt/index.php?1693565710
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viską numeruojant iš pradžių (0000 versija). Tokiu atveju pareiškėjas lydraštyje
turėtų nurodyti, jog teikia bazinę arba apibendrintą dokumentaciją. Kadangi VVKT
pradėjo centralizuotai e. bylas kaupti tik nuo 2010 m. vidurio, gali būti atvejų, kai
atliekant paraiškų ekspertizę bus pasigendama anksčiau kartu su popierine byla
pateiktų ir e. bylos atitinkamų versijų (sequences). Todėl kartais, jau vykstant
procedūrai, VVKT gali paprašyti pakartotinai pateikti visas ankstesnes eCTD
versijas (sequences) arba bazinę NeeS dokumentaciją elektroninėje laikmenoje;
VVKT, gavusi e. bylą, atlieka jos atitikimo galiojantiems kriterijams techninę
validaciją. VVKT atmes pateiktą e. bylą, jei techninės validacijos metu bus nustatyta
atitinkamų klaidų.
Įvertinus elektroninių vaistinių preparatų bylų pateikimo ypatybes, galima teigti, kad
informacija, pateikiama tiek elektroninėje, tiek popierinėje byloje yra identiška. Pagrindiniai
skirtumai tarp elektroninių ir popierinių bylų susiję su tam tikrais technologiniais skirtumais –
teikiant elektroninę bylą, visa medžiaga pateikiama elektroninėje, tam tikra programine
įranga parengtoje versijoje. Įvertinus bylų pateikimo skirtumus, galima nurodyti tokius
teigiamus ir neigiamus elektroninių bylų pateikimo aspektus, palyginti su popierinių bylų
pateikimu:
Teigiami aspektai:
o gamintojai, jau turintys parengtas elektronines bylas, gali greičiau ir
paprasčiau jas pateikti VVKT;
o užsienio gamintojų atstovybės ar rinkodaros teisių turėtojai gali lengviau gauti
iš gamintojo vaistinio preparato bylą registracijai ir be papildomų perdarymų
pateikti VVKT;
o plečiamas vaistinių preparatų bylų skaitmeninimas, tai savo ruožtu ateityje
užtikrins funkcionalių vaistinių preparatų duomenų bazių sukūrimą ir
panaudojimą vaistų registracijos, farmakologinio budrumo ir kituose vaistų
rinkos reguliavimo procesuose;
o taupomas popierius (vaistinio preparato bylą sudaro keli tūkstančiai lapų).
Neigiami aspektai:
o gamintojams, neturintiems atitinkamos programinės įrangos, kompetencijų ir
patirties, bus sudėtingiau parengti elektronines bylas, reikės papildomų
investicijų į programinę įrangą, kompetencijas ar konsultacines paslaugas;
o kol nebus visiškai pereita prie elektroninių bylų, dalies vaistų egzistuos
dviguba dokumentacija – tiek popierinė, tiek elektroninė;
o teikiant elektroninę bylą, su ja reikia papildomos popierinės dokumentacijos
(paraiškos, lydraščio ir kt.);
o bylos pateikiamos CD/DVD laikmenose, pateikiamos asmeniškai – nėra
galimybės pateikti bylas nuotoliniu būdu;
o teikiant elektronines bylas reikia atlikti papildomą validaciją ir elektroninės
versijos apsaugą nuo virusų ir kenkėjiškų programų – tai yra papildomi
reikalavimai byloms rengti ir pateikti.
Apibendrinant popierinių ir elektroninių vaistinių preparatų bylų pateikimo
palyginimą, galima teigti, kad tiek popierinėse, tiek elektroninėse bylose yra pateikiama ta
pati informacija. Be to, vaistų gamintojams ar rinkodaros teisės turėtojams yra paliekama
galimybė teikti vaistinių preparatų bylas registracijos procesui ir įprasta popierine versija.
Elektroninių bylų įvedimo pradžioje šis būdas gali atrodyti sudėtingesnis dėl galimų
techninių nesklandumų ir pateikimo sudėtingumo, reikiamos papildomos programinės

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

211

įrangos ir didesnių bylos parengimo sąnaudų, tačiau ilgainiui šis būdas bus pranašesnis nei
bylų pateikimas popieriniu formatu dėl to, kad elektronines bylas bus lengviau archyvuoti, jos
leis sukurti išsamesnes ir funkcionalesnes duomenų bazes, leidžiančias efektyviau vykdyti
vaistų rinkos reguliavimo funkcijas. Be to, elektroninės vaistų bylos yra rengiamos
vadovaujantis bendrais ES norminiais dokumentais144, tai savo ruožtu užtikrina reikalavimų
aiškumą, skaidrumą, prieinamumą ir vienodumą visiems rinkos dalyviams.

7.2.3. VVKT materialinių ir žmogiškųjų išteklių, darbų apimčių, paraiškų rinkodaros
teisei gauti bei atnaujinti nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminų bei rezultatų
įvertinimas
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip Europos farmacijos teisyno sąlygoti pokyčiai paveikė
VVKT veiklą, išteklių panaudojimą, paraiškų rinkodaros teisei gauti bei atnaujinti
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminus bei rezultatus. Tyrimo metu siekta nustatyti, ar
VVKT turimi ištekliai ir organizacinės procedūros nėra apribojimai, trukdantys įgyvendinti
Europos farmacijos teisyno nustatytus reikalavimus vaistinių preparatų teisei gauti ar
atnaujinti ir kokią tai turi įtaką vaistinių preparatų patekimui į Lietuvos vaistų rinką. Vertinta:
-

VVKT žmogiškieji ištekliai;
darbuotojų darbo krūviai;
sprendimų priėmimo trukmės;
veiklos valdymo aspektai.

Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
- VVKT
2004−2010
metinės
veiklos
ataskaitos
(interneto
prieiga
http://www.vvkt.lt/index.php?3874315957);
- VVKT pateikti duomenys apie vaistų registraciją;
- VVKT pateikti duomenys apie žmogiškuosius išteklius;
- VVKT pateikti veiklos valdymą reglamentuojantys dokumentai;
- Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys (analizuojant rinkodaros teisės
suteikimą ir atnaujinimą analizuoti valstybinių institucijų, Lietuvos ir užsienio vaistų
gamintojų, didmeninį vaistų platinimą vykdančių įmonių atstovų apklausos
duomenys).
Taikyti duomenų analizės metodai:
- vaistų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu metodais;
- ekspertinis veiklos dokumentų vertinimas;
- VVKT pateiktų duomenų analizė.
Taikytas analizės laikotarpis yra 2004–2010 metai.
Kadangi VVKT pagrindinės funkcijos yra vaistinių preparatų patekimo į Lietuvos
rinką reguliavimas, tyrimo metu buvo vertintas darbuotojų, susijusių su vaistų registracija,
skaičius ir darbo krūvis bei nagrinėtas veiklos valdymas, veiklos dokumentai ir veiklos
rezultatai, susiję su vaistų registracija.

144
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7.2.3.1. VVKT darbuotojų ir struktūros analizė
Vertinant VVKT žmogiškuosius išteklius, lygintas 2004 ir 2010 metais VVKT
dirbusių darbuotojų ir darbuotojų, vykdžiusių vaistų registracijos, perregistravimo, indikacijų
ir variacijų keitimo funkcijas, skaičius.
VVKT žmogiškieji ištekliai
Lyginant VVKT bendrą ir vykdančių vaistų registracijos funkcijas darbuotojų skaičių
2004 m. ir 2010 m. matyti, kad bendras darbuotojų skaičius padidėjo tik 13,2 proc., o
darbuotojų, vykdančių registracijos funkcijas, − 3 kartus. Atkreiptinas dėmesys, kad, VVKT
pateiktais duomenimis, 2004 m. VVKT dirbo 17 darbuotojų, atliekančių registracijos
funkcijas, bet iš jų 2 darbuotojai dirbo puse etato. Duomenų apie 2010 m. VVKT dirbusių
darbuotojų etatų skaičių nėra pateikta, todėl atliekant tyrimą lygintas darbuotojų skaičius.
VVKT darbuotojų skaičiaus dinamika pateikta 85 paveiksle.
85 pav. VVKT darbuotojų skaičius 2004 m. ir 2010 m.

Darytina išvada, kad, perkeliant Europos farmacijos teisyno reikalavimus į
nacionalinius Lietuvos teisės aktus, VVKT perskirstė žmogiškuosius išteklius, sėkmingai
išnaudojo turimus vidinius resursus. Vykdant struktūrinius pertvarkymus ir keičiant
darbuotojų funkcijas buvo smarkiai padidintas darbuotojų, atsakingų už registraciją, skaičius,
o bendras darbuotojų skaičius padidėjo nedaug.
Pažymėtina, kad tiek 2004, tiek 2010 m. VVKT naudojosi ir išorinių žmogiškųjų
išteklių paslaugomis. VVKT 2005 m. metinės veiklos ataskaitos duomenimis, 2004 m.
VVKT pagal autorinio užsakymo sutartis dirbo 13 ekspertų, atsakingų už registraciją.
Skirtingai nuo 2010 m., yra žinomas tikslus ekspertų skaičius, bet nėra žinoma tikslių jiems
priskirtų funkcijų. 2010 m. VVKT vykdė supaprastintą atvirą ekspertinių vertinimų paslaugų
konkursą (skelbtą 2010 m. sausio 22 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai
pranešimai“, Nr. 6, pirkimo Nr. 83801). 2010 m. gegužės 6 d. pasirašytos metų trukmės
sutartys dėl 3 pirkimo dalių: 70 bendrųjų rinkodaros teisių NP, 5 bendrųjų rinkodaros teisių
DCP, 150 II tipo variacijų ekspertiniai vertinimai NP. Šio pirkimo ataskaitoje nėra duomenų
apie pasitelkiamų išorinių ekspertų skaičių, bet tiksliai žinomos įsigyjamos paslaugos. Tačiau
nėra duomenų apie 2010 m. I pusmečio VVKT pasitelktus išorinius žmogiškuosius išteklius
iki šios viešojo pirkimo sutarties pasirašymo bei minėtos viešojo pirkimo sutarties vykdymo
intensyvumo per 2010 m.
Darbuotojų, atsakingų už registraciją, struktūra
Analizuojant darbuotojų struktūros dinamiką matyti, kad dėl Europos farmacijos
teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus nuo 2004 m. VVKT vyko struktūriniai
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pokyčiai. 2004 m. ir 2010 m. skyrių bei poskyrių, atsakingų už registraciją, bei darbuotojų
skaičiaus (jei žinoma) dinamika pateikta 64 lentelėje.
64 lentelė. VVKT skyrių, atsakingų už registraciją, struktūros dinamika 2004 m. ir 2010 m.

Pirminės ekspertizės
poskyris (PEP) (4
darbuotojai)
Cheminių ir augalinių
vaistinių preparatų
įvertinimo poskyris (4
darbuotojai)
Bioproduktų ir diagnostinių
priemonių ekspertizės
poskyris (2 darbuotojai)
Valstybinio vaistų registro ir
poregistracinės kontrolės
poskyris(6 darbuotojai)
17 darbuotojų
( VRS + skyriaus vedėjas)

2004 m.
(po pertvarkos)

Vaistų registracijos skyrius (VRS)

Vaistų registracijos skyrius (VRS)

2004 m.
(iki pertvarkos)

2010 m.

Pirminės ekspertizės
poskyris (PEP)

Vaistų registracijos
skyrius (VRS)

Vaistinių preparatų
vertinimo poskyris
(VPVP)

Nacionalinės procedūros
skyrius (NPS)

Vaistinių preparatų
registro poskyris
(VVRP)

Savitarpio pripažinimo ir
decentralizuotos
procedūrų skyrius
(SPDPS)

Poregistracinio
vertinimo skyrius
51 darbuotojas

- 2004 m. (iki pertvarkos): VVKT pateiktais duomenimis, iki 2004 m. vykusių struktūrinių
pokyčių VVKT veikė vaistų registracijos skyrius, turėjęs 4 poskyrius. Tačiau nėra
duomenų apie Vaistų registracijos skyriaus darbuotojų funkcijas.
- 2004 m. (po pertvarkos): 2004 m. buvo pertvarkytas vaistų registracijos skyrius. VVKT
2004 m. metinės veiklos ataskaitoje nurodyta, kad Pirminės ekspertizės poskyris ir
Vaistinių preparatų vertinimo poskyris sprendė priešregistracinius klausimus. Šioje
ataskaitoje nepaminėtas, bet 64 lentelėje įtrauktas Vaistinių preparatų registro poskyris yra
nurodytas 2004 m. spalio 4 d. dokumente „Vaistinių preparatų registro valdymo
procedūra“ (dokumento žymuo 4/1=03:04). Minėtas dokumentas įsigaliojo jo pasirašymo
dieną ir buvo skirtas būtent šio poskyrio darbuotojams, kurių pagrindinės funkcijos buvo –
parengti ir teikti VVKT viršininkui tvirtinti bei pareiškėjams išduoti vaistinio preparato
registravimo liudijimą, pildyti ir tikslinti Vaistinių preparatų registrą, teikti informaciją
apie registruotus ir perregistruotus vaistinius preparatus bei duomenų pakeitimus Vaistinių
preparatų registre. Poregistracinio vertinimo skyriaus funkcija, nurodyta VVKT 2004 m.
metinės veiklos ataskaitoje, buvo „tvarkyti variacijas ir spręsti farmakologinio budrumo
klausimus“.
- 2010 m.: Skirtingai nuo 2004 metų, 2010 m. darbuotojai, vykdantys vaistų registracijos
funkcijas, buvo suskirstyti ne į bendrą Vaistų registracijos skyrių ir jam priklausančius
poskyrius, o į 3 atskirus skyrius. Vaistų registracijos skyrius buvo atsakingas už pirminę
ekspertizę, t. y. perėmė 2004 m. Pirminės ekspertizės poskyrio funkciją. Tolesnes
procedūras, kokybės, saugumo ir veiksmingumo ekspertizes atliko Nacionalinės
procedūros ir Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriai.
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7.2.3.2. Darbuotojų, atsakingų už registraciją, darbo krūviai
Siekiant palyginti 2004 m. ir 2010 m. darbuotojų darbo krūvius, analizės metu
vertintas bendras ir vidutiniam atsakingam už registraciją darbuotojui tenkantis pateiktų
paraiškų, registruotų, perregistruotų vaistinių preparatų bei variacijų skaičius145. Pažymėtina,
kad 2004 m. ir 2010 m. buvus skirtingiems skyriams, atsakingiems už registraciją, ir
skirtingoms veiksmų atlikimo procedūroms, tikslinga lyginti šiuos metus analizuojant
vidutiniam registracijos funkcijas vykdančiam darbuotojui tenkantį darbo krūvį, neskirstant
šių darbuotojų pagal detalesnes registracijos funkcijas. Darbo krūvių pokytis pateiktas
65−66 lentelėse ir 86 paveiksle.
65 lentelė. Visiems darbuotojams, atsakingiems už registraciją, tenkantis paraiškų, procedūrų
skaičius 2004 m. ir 2010 m.
Pateiktų* paraiškų registruoti vaistinius preparatus skaičius
Pateiktų paraiškų perregistruoti vaistinius preparatus skaičius
Užregistruotų vaistinių preparatų skaičius
Perregistruotų vaistinių preparatų skaičius
Pateiktų paraiškų variacijoms, keitimams skaičius
Išnagrinėtų variacijų, keitimų skaičius

2004 m.

2010 m.

320
682**
216
237
3338
3266

668
221
629
449
4775
7024

Pokytis
2004−2010 m.
108,75%
−67,60%
191,20%
89,45%
43,05%
115,06%

*Šiame skyriuje naudojama sąvoka „pateikta“ yra analogiška VVKT2004 m. ataskaitoje vartojamai sąvokai „pateikta“, 2010 m. veiklos
ataskaitoje naudojamai sąvokai – „gauta paraiškų“.
**2004 m. pateikta paraiškų perregistruoti vaistinius preparatus ir dokumentų sutvarkymas

66 lentelė.Vienam vidutiniam darbuotojui, atsakingam už registraciją, tenkančio darbo krūvio
pokytis 2004 m. ir 2010 m.
2004 m.

2010 m.

Pokytis
2004−2010 m.

Pateiktų paraiškų registruoti vaistinius preparatus skaičius
Pateiktų paraiškų perregistruoti vaistinius preparatus skaičius

18,82

13,10

−30,42%

40,12

4,33

−89,20%

Užregistruotų vaistinių preparatų skaičius
Perregistruotų vaistinių preparatų skaičius

12,71

12,33

−2,93%

13,94

8,80

−36,85%

196,35

93,63

−52,32%

192,12

137,73

−28,31%

2004 m.

2010 m.

Pokytis
2004−2010 m.

Pateiktų paraiškų registruoti vaistinius preparatus skaičius
Pateiktų paraiškų perregistruoti vaistinius preparatus skaičius

10,67

13,10

22,79%

22,73

4,33

−80,94%

Užregistruotų vaistinių preparatų skaičius
Perregistruotų vaistinių preparatų skaičius
Pateiktų paraiškų variacijoms, keitimams skaičius
Išnagrinėtų variacijų, keitimų skaičius

7,20
7,90
111,27
108,87

10,86
8,80
93,63
134,78

50,87%
11,44%
−15,85%
23,81%

Be ekspertų

Pateiktų paraiškų variacijoms, keitimams skaičius
Išnagrinėtų variacijų, keitimų skaičius

Su ekspertais*

* Sudarant darbo krūvio pokyčių modelį įtraukiant išorinių žmogiškųjų išteklių panaudojimą, iškeliamos dvi
prielaidos: 1. 2004 m. 1 ekspertas, VVKT dirbęs pagal autorinio užsakymo sutartis, perėmė tiek pat darbo
krūvio, kiek vidutinis darbuotojas, todėl prie 2004 m. dirbusių 17 darbuotojų pridedami 13 ekspertų. 2. Per
2010 m. išoriniai ekspertai perėmė 75 rinkodaros teisių (NP ir DCP) suteikimo bei 150 variacijų nagrinėjimo
darbo krūvio.

VVKT 2004 ir 2010 metinės veiklos ataskaitos (interneto prie
iga http://www.vvkt.lt/index.php?3874315957)
145
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VVKT 2004 ir 2010 m. metinės veiklos ataskaitų duomenimis, pateiktų paraiškų
registruoti ir vaistinius preparatus skaičius padidėjo 108,75 proc., pateiktų paraiškų
perregistruoti vaistinius preparatus skaičius sumažėjo 64,56 proc. Atsižvelgiant į tai, kad
2010 m., palyginti su 2004 m., darbuotojų, vykdančių registracijos funkcijas, skaičius
padidėjo net 3 kartus, smarkiai sumažėjo ir pateiktų paraiškų registruoti ir perregistruoti
vaistinius preparatus skaičius, tenkantis vienam darbuotojui. Nors bendras užregistruotų
vaistinių preparatų skaičius (pagal NP, SPP, DCP procedūras) lyginamaisiais metais
padidėjo net 191,20 proc. (69 lentelė), vienam vidutiniam darbuotojui tenkantis užregistruotų
vaistinių preparatų skaičius sumažėjo 2,93 proc. 2010 m. 89,45 proc. daugiau perregistruota
vaistinių preparatų, tačiau dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus darbo krūvis sumažėjo 36,85
proc. Dėl šios priežasties pateiktų paraiškų variacijoms vidutiniam darbuotojui teko 52,32
proc. mažiau, o išnagrinėtų variacijų ir keitimų − 28,31 proc. mažiau.
Tiek 2004 m., tiek 2010 m. VVKT naudojosi išoriniais žmogiškaisiais ištekliais, todėl
būtina įvertinti jų tikslingumą ir poveikį darbo krūviui. 70 lentelėje daryta prielaida, kad 2004
m. išoriniai ekspertai per metus suteikė tiek pat paslaugų, kiek atitinkamas skaičius
darbuotojų, atsakingų už registraciją. Nesant informacijos apie tikslias ekspertų funkcijas, jų
suteiktų paslaugų kiekį, neįmanoma įvertinti, kaip pasikeitė VVKT darbuotojų darbo krūvis
pasitelkiant išorinius ekspertus nagrinėtais metais. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ekspertų
2004 metais buvo tik 24 proc. mažiau nei visų VVKT darbuotojų, atsakingų už registraciją.
Todėl pritaikant šią prielaidą sudaromo modelio, parodančio maksimalaus darbo krūvio
pokytį, amplitudė vaizduoja, kad, prielaidai pasitvirtinus, 2010 m. užregistruotų vaistinių
preparatų vienam darbuotojui tektų net 50,87 proc. daugiau nei 2004 m. Labiau tikėtina, kad
per 2004 metus išoriniai ekspertai įvykdė mažiau procedūrų nei VVKT darbuotojai, todėl
tikrasis užregistruotų vaistinių preparatų vienam vidutiniam darbuotojui skaičiaus pokytis
2004 m. ir 2010 m. galėtų būtų beveik lygus arba 2010 m. būtų šiek tiek mažesnis nei 2004
m. (t. y. 2010 m. galėtų būti mažesnis darbo krūvis registruojant vaistinius preparatus).
86 pav. Darbo krūvio vienam ir visiems darbuotojams, atsakingiems už registraciją, pokyčių
2004 m. ir 2010 m. palyginimas
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86 paveiksle matyti, kad vertinant darbuotojų darbo krūvius (neįtraukiant išorinių
ekspertų perimto darbo krūvio) sumažėjo pateiktų paraiškų registruoti ir perregistruoti
vaistinius preparatus, užregistruotų, perregistruotų vaistinių preparatų bei išnagrinėtų
variacijų, kitų keitimų skaičius vienam vidutiniam atsakingam už registraciją darbuotojui, o
bendras šių procedūrų skaičius didėjo (išskyrus paraiškų perregistruoti).
Apibendrinant VVKT darbuotojų skaičių, funkcijas ir darbo krūvį galima teigti, kad
lyginant 2004 m. su 2010 m. bendras darbuotojų skaičius padidėjo nesmarkiai, tačiau
pastebimai padidėjo darbuotojų, vykdančių įvairias registracijos funkcijas, skaičius. Tai rodo,
kad VVKT vadovybė, reaguodama į rinkos pokyčius ir matydama didėjantį teikiamų
registruoti vaistų paraiškų skaičių, naujų procedūrų vykdymo (SPP, DCP) sąlygotą krūvį,
priėmė teisingus sprendimus, pertvarkė VVKT struktūrą, perskirstė funkcijas VVKT viduje,
iš esmės nedidinant darbuotojų skaičiaus, padidintas registracijos funkcijas vykdančių
darbuotojų skaičius. Analizė parodė, kad, didėjant bendroms VVKT veiklos apimtims, darbo
krūvis vienam darbuotojui sumažėjo. Tai sąlygojo greitesnį vaistų registracijos procedūrų
vykdymą, greitesnį sprendimų dėl vaistų registracijos priėmimą. Šį teiginį paremia ataskaitos
skyriuje „7.2.1. Rinkodaros teisės suteikimo (registravimo) bei jos atnaujinimo procedūrų
reikalavimų ir jų įtakos vaistų prieinamumui įvertinimas“ pateikti vaistų registracijos
procedūrų trukmės analizės duomenys. Taigi galima teigti, kad, perkėlus Europos farmacijos
teisyno nuostatas, susijusias su vaistų registracija, VVKT pertvarkė savo struktūrą, perskirstė
darbuotojų funkcijas, pakeitė vidines darbo organizavimo procedūras, tai lėmė greitą SPP ir
DCP procedūrų vykdymo praktikos įdiegimą, pagreitino vaistų registracijos procesą. Tai
pažymi ir rinkos dalyviai, nurodantys, kad pastaraisiais metais pagreitėjo vaistų registracijos
procedūros, greičiau priimami sprendimai. VVKT darbuotojų apklausa parodė, kad
darbuotojai iš esmės teigiamai vertina pokyčius, susijusius su vaistų registracijos ir panašių
funkcijų perskirstymu, teigiamai vertina VVKT vidinių procedūrų pokyčius, akcentuoja, kad
procedūros suteikia aiškius funkcijų ir atsakomybių apibrėžimus, darbų pasidalijimą tarp
skyrių, darbų įvykdymo terminus, tai leidžia geriau organizuoti darbą. Kita vertus, tiek patys
VVKT darbuotojai, tiek rinkos dalyviai nurodo, kad, nepaisant labai ryškių teigiamų pokyčių,
dar ne visos procedūros vyksta sklandžiai. Pavyzdžiui, skyriuje „7.2.1. Rinkodaros teisės
suteikimo (registravimo) bei jos atnaujinimo procedūrų reikalavimų ir jų įtakos vaistų
prieinamumui įvertinimas“ pateikti analizės duomenys rodo, kad registracijos laikas pagal
nacionalinę procedūrą sumažėjo, tačiau nedaug, ir registracija trunka apie 2 metus. VVKT
atstovai apklausos metu nurodė, kad trūksta kompetentingų darbuotojų, didelė darbuotojų
kaita, dėl ko nukenčia darbų tęstinumas, jaučiamas atsilikimas vykdant kai kurias funkcijas
(pvz., perregistravimą).
Atlikus VVKT išteklių įvertinimą, galima teigti, kad darbuotojų skaičius yra artimas
optimaliam, darbo krūviiai, palyginti su 2004 m., yra sumažėję, įdiegtos pažangios darbo
organizavimo procedūros, tai lemia greitesnį ir kokybiškesnį vaistų registracijos procedūrų
vykdymą, spartesnį sprendimų priėmimą registruojant vaistus, didesnes atliekamų darbų
apimtis. Taigi VVKT žmogiškųjų išteklių, struktūros ir darbo organizavimo pokyčiai,
siekiant prisitaikyti prie Europos farmacijos teisyno nuostatų, susijusių su vaistų registracija,
perkėlimo į nacionalinius teisės aktus, yra vertintini teigiamai ir iš esmės tenkina vaistų
rinkos poreikius, vaistų asortimento didėjimą, nors rinkos dalyvių lūkesčiai dar nėra visiškai
tenkinami.
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7.2.4. Geros gamybos praktikos reikalavimų įtakos Lietuvos farmacijos pramonės
įmonių veiklai ir jų gaminamų vaistinių preparatų pateikimo rinkai dinamikos
įvertinimas
Lietuvai rengiantis stoti į Europos Sąjungą ir perkeliant Europos farmacijos teisyno
reikalavimus į nacionalinius teisės aktus, Lietuvos vaistų gamybos įmonėms keliami geros
gamybos praktikos (angl. Good Manufacturing Practice) reikalavimai. Geros gamybos
praktikos reikalavimai buvo privalomi nuo 2002 m. liepos 1 d. vadovaujantis vaistų geros
gamybos praktikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 99 (Žin., 2002, Nr. 26−948, įsigaliojo 2002 m. liepos
1 d.). Taisyklės priimtos vadovaujantis Teisės derinimo priemonių 2001 metų planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 ,,Dėl
Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS
priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2001
metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18−554). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. 99 nustatyta, kad farmacijos pramonės įmonės,
vykdydamos geros gamybos praktikos taisyklių reikalavimus, turi vadovautis Europos
Komisijos priimtu Vaistų geros gamybos praktikos vadovu. Farmacijos pramonės įmonės,
įgijusios licencijas verstis vaistų gamyba iki taisyklių įsigaliojimo, turi persitvarkyti pagal
šias taisykles ir gauti pažymėjimus, patvirtinančius vykdomos veiklos atitikimą geros
praktikos reikalavimams Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka iki 2004 m. sausio
1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr.V−268 priimti nauji geros gamybos praktikos nuostatai − Vaistinių preparatų ir tiriamųjų
vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatai, kurie priimti atsižvelgiant į Europos
Komisijos 2003 m. spalio 8 d. direktyvos Nr. 2003/94/EB, nustatančios žmonėms skirtų
vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos principus ir
taisykles, reikalavimus (direktyvinės nuostatos perkeltos į LR sveikatos apsaugos ministro
2009 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V−268) bei atsižvelgiant į Europos Parlamento ir
Tarybos 2001 m. lapkričio 6 d. direktyvos Nr. 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio
su žmonėms skirtais vaistais, nuostatas (įsigaliojo 2004 m. balandžio 30 d., t. y. nuo įstojimo
į ES). Todėl, norėdami gaminti vaistus, Lietuvos vaistų gamintojai privalėjo įsidiegti geros
gamybos praktikos reikalavimus atitinkančias gamybos sistemas. Kaip ir kiekvienoje šalyje,
Lietuvoje vietos gamintojams skiriamas papildomas dėmesys, nes vietos gamintojai yra
svarbūs valstybei mokesčių mokėtojai, kuriantys darbo vietas, aukštos pridėtinės vertės
produktus, galintys lanksčiau ir greičiau reaguoti į vietos poreikius, sukuriantys konkurenciją
užsienio gamintojams ir taip darantys įtaką vaistų kainoms. Dėl to Lietuvos vaistų gamybos
įmonės yra identifikuotos kaip svarbios Lietuvos vaistų rinkos dalyvės. Todėl per tyrimą
,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“
buvo vertinta Geros gamybos praktikos reikalavimų įtaka Lietuvos vaistų gamintojų veiklai.
Šiame skyriuje pateikiama Geros gamybos praktikos reikalavimų įtakos Lietuvos vaistų
gamintojų veiklai analizė.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− VVKT pateikti duomenys apie Lietuvos vaistų gamybos įmones;
− UAB „Softdent“ valdomos PharmaZOOM duomenų bazės duomenys apie
Lietuvos vaistų gamintojų pardavimus Lietuvoje;
− Lietuvos vaistinių preparatų gamintojų apklausos duomenys;
− Lietuvos teisės aktai.
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Taikyti duomenų analizės metodai:
− Lietuvos vaistinių preparatų gamintojų apklausa, vykdyta giluminio interviu metodu;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− kiekybinė duomenų analizė.
Taikytas analizės laikotarpis ‒ 2004−2010 metai − Lietuvos vaistų gamintojų
skaičiaus dinamikai įvertinti, 2006−2010 metų laikotarpis − Lietuvos vaistų gamintojų
pardavimams įvertinti (PharmaZOOM duomenų bazės duomenys apima laikotarpį tik nuo
2006 metų).
Lietuvoje 2004 m. sausio 1 d. veikė 27 vaistų gamybos įmonės146, 2010 m. jų
sumažėjo iki 18. Vardiniai įmonių sąrašai 2004 ir 2010 m. pateikiami 67−68 lentelėse.
67 lentelė. 2004 m. Lietuvoje veikusios
vaistų gamybos įmonės

68 lentelė. 2010 m. Lietuvoje
veikusios vaistų gamybos įmonės

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

1

1

UAB „Herba Humana“*

2

UAB VILNIAUS FARMACIJOS
FABRIKAS
UAB „Herba Humana“

2

3
4
5

UAB „Trolis“
UAB „Nuklono energetika“
Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

3
4
5

6

UAB „Korio laboratorija“

6

7

Akcinė bendrovė SANITAS

7

8

UAB „Sicor Biotech“

8

9

A.Karvelio terapijos−fitoterapijos įmonė

9

10
11

UAB „Stebuklingoji žolelė“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
MOGEMAS
Uždaroji akcinė bendrovė MEDICATA
FILIA

10
11

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo
centras
Akcinė bendrovė SANITAS
UAB „Sicor Biotech“
Uždaroji akcinė bendrovė
MEDICATA FILIA
Uždaroji akcinė bendrovė “Acorus
calamus“
Uždaroji akcinė bendrovė
„Aconitum“
Uždaroji akcinė bendrovė
ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS
Lietuvos ir Norvegijos uždaroji
akcinė bendrovė „Norfachema“
Uždaroji akcinė bendrovė „Valentis“
PHARMALITA, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė „Acorus
calamus“
UAB „Visagino deguonies stotis“
Uždaroji akcinė bendrovė „Apilita“

14

Uždaroji akcinė bendrovė „Aconitum“
Uždaroji akcinė bendrovė „Žemaitijos
deguonis“
Uždaroji akcinė bendrovė Pharmcos“
Kauno medicinos universitetas
Akcinė bendrovė „Endokrininiai
preparatai“
Uždaroji akcinė bendrovė ŠVENČIONIŲ

17
18

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

12

15
16

Lietuvos ir Šveicarijos uždaroji
akcinė bendrovė SPIRIG
BALTIKUM
Uždaroji akcinė bendrovė
NORAMEDA
UAB JOHNSON & JOHNSON
Uždaroji akcinė bendrovė
LIMEDIKA*
UAB „Liuks farmacija“
UAB „Vitafarma“

Įmonės – šiame skyriuje rašant apie vaistų gamybos licencijas turinčias įmones skaičiuojamas juridinių asmenų skaičius, neatsižvelgiant į
jų filialų ar padalinių skaičių.
146
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VAISTAŽOLĖS
Akcinė bendrovė „Bakteriniai preparatai“
Uždaroji akcinė bendrovė BIOSOLA
Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė
bendrovė „Norfachema
Uždaroji akcinė bendrovė „Liuks“
25
Uždaroji akcinė bendrovė AGA
26
Uždaroji akcinė bendrovė „Valentis“
27
* − šių įmonių vaistų gamybos licencijų galiojimas buvo sustabdytas analizuojamu laikotarpiu
22
23
24

87 ir 88 paveiksluose pateikiama informacija apie tai, kaip keitėsi vaistų gamintojų
skaičius 2004−2010 m.
87 paveikslas. Vaistų gamintojų skaičiaus dinamika 2004−2010 m.

Iš 87 paveikslo matoma, kad 2004 m. gamintojų skaičius sumažėjo beveik perpus.
Siekiant įvertinti, ar 2004 m. gegužės 1 d. (nuo kada vaistų gamintojai privalėjo atitikti GGP
reikalavimus) yra kritinis laikotarpis Lietuvos vaistų gamintojams, nagrinėta informacija apie
Lietuvos vaistų gamintojų skaičiaus pokytį 2004 m. 1−12 mėn.
88 paveikslas. Lietuvos vaistų gamintojų skaičiaus dinamika 2004 m. sausio – gruodžio mėn.

Iš 88 paveikslo matyti, kad vaistų gamintojų skaičius pradėjo mažėti 2004 m. birželio
mėn. Iš dalies šį gamintojų skaičiaus mažėjimą galima sieti su tuo, kad iki 2004 m. sausio 1
d. vaistų gamybą vykdančios įmonės turėjo persitvarkyti pagal geros gamybos praktikos
taisykles ir gauti pažymėjimus, patvirtinančius vykdomos veiklos atitikimą geros gamybos
praktikos reikalavimams Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Tačiau dalis
įmonių nespėjo prisitaikyti prie šių reikalavimų, todėl pasirinko arba nutraukti veiklą, arba
pereiti prie kitų veiklų. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad 2004 metais patikimai sumažėjo vaistų
gamintojų (perpus, jeigu lygintume 2004 metų pradžią ir pabaigą), galima teigti, kad prievolė
atitikti geros gamybos praktikos reikalavimus lėmė, kad įmonės, negalinčios įdiegti minėtus
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reikalavimus atitinkančių gamybos sistemų buvo priverstos nutraukti savo veiklą arba keisti
veiklos pobūdį ir trauktis iš Lietuvos vaistų gamintojų gretų.
Geros gamybos praktikos reikalavimai nebuvo vienintelė įmonių skaičiaus mažėjimą
nulėmusi priežastis, prie to taip pat prisidėjo natūralūs rinkos procesai, dalis įmonių
nesugebėjo sėkmingai konkuruoti, dalis įmonių susijungė, dalis ėmėsi kitų veiklų. 2006−2010
m. vaistų gamintojų skaičius buvo palyginti stabilus, įmonės prisitaikė prie įsigaliojusių
reikalavimų ir įmonių skaičius keitėsi daugiausia dėl rinkos veiksnių.
Vertinant vaistų gamintojų skaičiaus kitimą, taip pat buvo vertinamas ir jų gaminamų
vaistų asortimento pokytis.
89 pav. Lietuvos vaistų gamintojų gaminamų vaistinių preparatų skaičiaus kitimas 147

2003 m. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre buvo registruoti 637
Lietuvos gamintojų vaistai. Pastebima mažėjimo tandencija – nuo 2003 m. iki 2010 m.
Lietuvos gamintojų gaminamų vaistų sumažėjo 68,98 proc. ir 2010 m. Lietuvos vaistų rinkoje
buvo tik 192 vietos gamintojų gaminami vaistiniai preparatai. Itin akivaizdus Lietuvos
gamintojų vaistų skaičiaus registre sumažėjimas pastebimas 2005 m. (23,42 proc.), 2006 m.
(17,30 proc.) ir 2007 m. (42,60 proc.), likusiais metais pagamintų Lietuvoje vaistų mažėjo
1,54−8,02 proc. per metus. 2005 m. Lietuvos vaistų gamintojų asortimento sumažėjimas
sietinas su vaistus gaminančių įmonių skaičiaus sumažėjimu. 2007 m. Lietuvos vaistų
gamintojų asortimento sumažėjimas sietinas su pasibaigusiu pereinamuoju laikotarpiu, kurį
Lietuva buvo išsiderėjusi stojimo į ES metu vaistų registracijos byloms parengti pagal
Europos farmacijos teisyno reikalavimus. Lietuvos vaistų gamybos įmonės, nesugebėjusios
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iki nustatyto laiko parengti pagal minėtus reikalavimus vaistų registracijos bylų, nebegalėjo
tiekti Lietuvos rinkai tokių vaistų ir dalies vaistų gamybos atsisakė.
89 paveiksle išskirta, kiek Lietuvos gamintojai gamino receptinių ir kiek nereceptinių
vaistų. Matyti, kad 2003 m. buvo gaminamas 221 receptinis vaistas, 397 nereceptiniai (OTC)
vaistai ir 19 vaistų, kurių priklausomybė receptiniams / nereceptiniams vaistams nenurodyta.
Iki 2007 m. tiek receptinių, tiek nereceptinių vaistų sumažėjo 60,71−69,23 proc. Vėlesniais
metais pastebima nuolatinė nedidelė mažėjimo tendencija. 2010 m. Lietuvoje buvo registruoti
64 receptiniai ir 125 nereceptiniai Lietuvos gamintojų vaistai. Pažymėtina, kad vaistų, kurių
priskyrimas receptiniams / nereceptiniams nebuvo nurodytas, nuo 2007 m. neliko, tačiau nuo
šių metų atsirado keletas receptinių/nereceptinių vaistų – 2007−2008 m. jų buvo 1, o
2009−2010 m. – 3.
Lietuvos gamintojų gaminamų vaistų sąrašai 2004 –2010 metais pateikiami 7 priede.
Lietuvos vaistų gamintojų užimama vaistų rinkos dalis buvo analizuojama naudojantis
PharmaZOOM duomenimis, kurie atspindi realiai rinkoje parduotų vaistų pardavimo apimtis,
todėl leidžia realiai įvertinti Lietuvos vaistų gamintojų užimamą Lietuvos vaistų rinkos dalį
tiek pinigais, tiek pagal parduotų pakuočių skaičių.
2010 m. Lietuvos vaistų gamintojų produkcija sudarė 2 proc. visos Lietuvos vaistų
rinkos, vertinant vaistų pardavimus didmeninėmis kainomis, 2,29 proc. mažmeninėmis
kainomis ir 6,71 proc. vertinant parduotų pakuočių skaičių. 90 paveiksle pateikiama Lietuvos
vaistų gamintojų užimamos Lietuvos vaistų rinkos dalies dinamika 2006–2010 metais.
90 pav. Lietuvos vaistų gamintojų užimamos vaistų rinkos dalies dinamika 2006−2010 m.,
vertinant pardavimo apimtis didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis bei pagal parduotų
pakuočių skaičių148.

Atkreiptinas dėmesys, kad didžioji dalis Lietuvos vaistų gamintojų taip pat gamina ir
maisto papildus, kurie ir sudaro didesnę jų pardavimų dalį. Tačiau kadangi maisto papildų
rinka nėra šio tyrimo objektas, Lietuvos gamintojų veikla gaminant maisto papildus
nenagrinėta.
Atskirai vertinama Lietuvos gamintojų užimama
nekompensuojamųjų ir kompensuojamųjų vaistų segmentuose.

148
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Lietuvos gamintojai kompensuojamųjų vaistų segmente
Iš visų kompensuojamųjų vaistų, 2010 m. buvusių Lietuvos rinkoje, tik 27 buvo
gaminami Lietuvos gamintojų, šiuos vaistus gamino: AB „Sanitas“, UAB „Liuks“ ir UAB
„Sicor Biotech“.
91 pav. Kompensuojamųjų Lietuvos gamintojų vaistų skaičiaus dinamika 2004−2010 m.149

91 paveiksle pavaizduotas kompensuojamųjų vaistų, gaminamų Lietuvos įmonių,
skaičiaus kitimas 2004−2005 m. ir 2007−2010 m. (2006 m. kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainynas nebuvo išleistas). Matyti, kad kitimas nebuvo stabilus – vienais metais
vaistų skaičius mažėjo, kitais didėjo. Atsižvelgiant į tai, kad mažėjimo procentas buvo
didesnis, 2010 m., palyginti su 2004 m., nagrinėjamų vaistų sumažėjo 50,91 proc. Vertinant
Lietuvos gamintojų užimamą kompensuojamųjų vaistų rinkos segmento dalį, galima teigti,
kad ji yra nereikšminga atsižvelgiant į bendrą rinkos segmento dydį – 2010 m. Lietuvos
gamintojų produkcija sudarė 0,43 % kompensuojamųjų vaistų segmento, vertinant parduotų
pakuočių skaičių, ir atitinkamai 0,69 ir 0,68 proc., vertinant pardavimus didmeninėmis ir
mažmeninėmis kainomis.
Lietuvos gamintojai receptinių nekompensuojamųjų vaistų segmente
Iš visų receptinių nekompensuojamųjų vaistų, 2010 m. buvusių Lietuvos rinkoje,
Lietuvos gamintojai gamino 37 vaistus. Šiuos vaistus gamino AB Sanitas, UAB LIUKS,
UAB „Aconitum“ ir UAB „Sicor Biotech“. Lietuvos gamintojų receptinių
nekompensuojamųjų vaistų skaičius2010 m, palyginti . su 2004 m., sumažėjo 76 proc.
92 pav. Lietuvos vaistų gamintojų užimamos receptinių nekompensuojamųjų vaistų rinkos
dalies dinamika 2006−2010 m.150
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Vertinant Lietuvos gamintojų užimamą receptinių nekompensuojamųjų vaistų rinkos
segmento dalį, galima teigti, kad ji yra nereikšminga atsižvelgiant į bendrą rinkos segmento
dydį – 2010 m. Lietuvos gamintojų produkcija sudarė 4,89 % receptinių nekompensuojamųjų
vaistų segmento, vertinant parduotų pakuočių skaičių, ir atitinkamai 2,22 ir 2,34 proc.,
vertinant pardavimus didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis.
Išanalizavus duomenis apie Lietuvos vaistų gamintojų skaičiaus kitimą, jų gaminamų
vaistinių preparatų asortimentą ir pardavimus bei užimamą Lietuvos vaistų rinkos dalį,
galima teigti, kad:
− Lietuvos vaistų gamybos įmonių skaičiaus neigiama dinamika buvo sąlygota rinkos
veiksnių – įmonės bankrutavo, jungėsi, traukėsi iš vaistų gamybos veiklos, keitė veiklos
pobūdį ir kt.;
− Lietuvos vaistų gamybos įmonių skaičius 2004 metais sumažėjo todėl, kad dalis
vaistų gamybos įmonių nesugebėjo įdiegti Geros gamybos praktikos reikalavimų ir turėjo
pasitraukti iš vaistų gamybos veiklos;
− Lietuvos vaistų gamintojų asortimentas sumažėjo dėl to, kad sumažėjo pačių vaistų
gamintojų, bei dėl 2007 m. neperregistruotų vaistų, kurių registracijos bylos neatitiko ES
reikalavimų;
− Lietuvos vaistų gamintojų užimama Lietuvos vaistų rinkos dalis yra labai maža.
Sugretinus aukščiau pateiktus duomenis su platesne vieša informacija apie Lietuvos
vaistų gamintojus bei vaistų gamintojų apklausos duomenimis matyti, kad Geros gamybos
praktikos reikalavimų įtaka nebuvo vienintelis veiksnys, lėmęs vaistų gamintojų ir jų
gaminamų vaistinių preparatų asortimento mažėjimą. Lietuvos vaistų gamintojų apklausos
duomenimis, Geros gamybos praktikos reikalavimų įdiegimas pareikalavo iš gamintojų
papildomų investicijų į infrastruktūrą ir vadybos sistemas, dėl to dalies vaistų gamybos buvo
atsisakyta. Svarbu paminėti, kad Lietuvos gamintojai, įsidiegę Geros gamybos praktikos
reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą ir vadybos sistemą, gali eksportuoti savo produktus į
bet kurią pasaulio šalį. Pavyzdžiui, UAB „Sicor biotech“ 70−80 proc. apyvartos sudaro
eksportas151, o jų gaminami vaistai Lietuvoje parduodami pakankamai nedideliais kiekiais,
nes Lietuvos rinka jiems yra per maža. Kai kurie gamintojai padidino gaminamų vaistinių
preparatų skaičių (pvz., UAB „Aconitum“ 2010 m. pateikė rinkai tris naujus nereceptinius
vaistinius preparatus).
Be to, Lietuvos vaistų gamintojai, kurie negalėjo ar nenorėjo sutvarkyti vaistų
registracijos bylų pagal Europos farmacijos teisyno reikalavimus, atsisakė dalies vaistų
gamybos, tačiau pradėjo gaminti naujus produktus – maisto papildus. Lietuvos vaistų
gamintojų pozicijos maisto papildų rinkoje yra gerokai stipresnės nei vaistų rinkoje. Taigi
dalis gamintojų diversifikavo savo veiklas ir gamina tiek vaistus, tiek maisto papildus.
Apibendrinant galima teigti, kad prievolė gaminti vaistus pagal Geros gamybos
praktikos reikalavimus lėmė dalies Lietuvos įmonių pasitraukimą iš vaistų gamybos veiklos.
Dėl to sumažėjo vietinių gamintojų vaistų asortimentas Lietuvos vaistų rinkoje, o tai galėjo
mažinti vaistų prieinamumą gyventojams asortimento požiūriu. Tačiau dėl mažos užimamos
lietuviškų vaistų rinkos dalies, tai negalėjo turėti didelės neigiamos įtakos vaistų
prieinamumui vartotojams. Geros gamybos praktikos reikalavimų įtaka nėra vienareikšmiškai
151
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vertintina, šių reikalavimų laikymasis pakėlė Lietuvos vaistų gamintojų produkcijos kokybę į
pasaulinį lygį, atvėrė eksporto rinkas. Kita vertus, šių reikalavimų atitikimas sąlygojo
papildomų investicijų poreikį, o tai vietinėms įmonėms buvo didelė našta, palyginti su
pasaulinių gamintojų galimybėmis investuoti. Geros gamybos praktikos reikalavimai
paskatino kai kuriuos gamintojus atsisakyti dalies vaistų gamybos ar trauktis iš vaistų
gamybos verslo. Tačiau Geros gamybos praktikos reikalavimų įgyvendinimas užtikrina, kad
Lietuvos gamintojai gamins ir tieks Lietuvos vartotojams tik saugius ir efektyvius vaistus,
atitinkančius aukščiausius ES standartus.
Siekiant įvertinti vietos gamintojų svarbą Lietuvos ir užsienio šalių vaistų rinkose,
palyginta vietos gamintojų užimama rinkos dalis Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.
Duomenys152, pateikti 93 paveiksle, rodo, kad šalyse, turinčiose vietines farmacijos pramonės
tradicijas, vietos gamintojai užima nuo 15 proc. rinkos.
93 pav. Vietos gamintojų užimama rinkos dalis įvairiose šalyse, 2010 m.

Lietuvoje vietos gamintojų produkcija sudaro tik 2 proc. rinkos (vertinant pardavimus
pinigais didmeninėmis kainomis), 98 proc. vaistų yra importuojami. Kitų šalių pavyzdžiai
rodo, kad vietos gamintojai, užimdami didelę vietinės vaistų rinkos dalį, aprūpina savo šalies
vartotojus pigesniais vaistais, patenkina didelę dalį vaistų poreikio, sudaro konkurencinį
spaudimą užsienio gamintojams. Kitas svarbus aspektas – vietos vaistų gamintojai sukuria
didelę pridėtinę vertę savo šalims – kuria bendrąjį vidaus produktą (BVP), aukštos kokybės
darbo vietas, skatina aukštųjų technologijų augimą (vaistų gamyba priskiriama aukštųjų
technologijų sektoriui). Todėl daugumoje šalių vietos vaistų gamintojai yra remiami –
remiamas naujų darbo vietų kūrimas vaistų gamybos sektoriuje, remiami vaistų gamybos
įmonių plėtros projektai, taikomos mokestinės lengvatos. Vadovaujantis užsienio šalių
pavyzdžiais galima būtų prognozuoti, kad naudojant įvairias vietos vaistų gamintojų rėmimo
priemones, vietos gamintojams pavyktų užimti bent 20 proc. Lietuvos vaistų rinkos – jų
pardavimai siektų 200−300 mln. Lt.Tai būtų didelis indėlis į Lietuvos BVP augimą, padidintų
konkurenciją su importiniais vaistais, leistų didinti vaistų asortimentą ir darytų spaudimą
vaistų kainoms. Todėl vietinės vaistų pramonės skatinimas galėtų būti vienas iš šalies
ekonomikos plėtros prioritetų.

152

Organizacijos The Association of the European Self−Medication Industry narių duomenys

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

225

7.2.5. Teisės aktų reikalavimų vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui bei pakuotės
lapelio (PL) rengimui poveikis vaistinių preparatų tiekimui į rinką. Pakuotės
ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų įgyvendinimo praktikos palyginimas
Lietuvoje ir ES šalyse narėse
Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio parengimas yra sudėtinė
vaistinių preparatų registravimo procedūrų dalis. Nuo reikalavimų pakuotės ženklinimui ir
pakuotės lapeliui sudėtingumo iš dalies priklauso registravimo procedūrų skaidrumas,
pakuočių parengimo sąnaudos, procedūrų trukmė, o tai savo ruožtu daro įtaką naujų vaistinių
preparatų atėjimo į Lietuvos rinką skatinimui arba ribojimui. Šiame skyriuje narinėjama:
− reikalavimai pakuotės ženklinimui;
− reikalavimai pakuotės lapelio rengimui;
− poveikis vaistinių preparatų atėjimui į rinką;
− pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimo praktikos palyginimas su kitomis
šalimis.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai ir ES teisės aktai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys;
− nagrinėtų užsienio šalių praktikos duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− vaistų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu metodais,
rezultatų analizė;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− ekspertinis užsienio šalių duomenų vertinimas.
Lietuvoje vaistinių preparatų pakuotės ženklinimą ir pakuotės lapelio rengimą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. V−596 „Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių,
Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo,
Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo,
Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir
decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir
klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės
lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio
preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Vaistinio preparato rinkodaros teisės
perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vaistinių preparatų
pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašas. Šiame norminiame dokumente
nustatyti reikalavimai užtikrina vaistinio preparato pakuotės identifikavimą ir visapusiškos
informacijos apie vaistą, jo naudojimą, galimą nepageidaujamą poveikį ir kitas vaisto savybes
suteikimą vartotojui. Tokiu būdu yra garantuojamas maksimalus vartotojo informavimas apie
vaisto savybes ir galimai saugus vaisto vartojimas. Galiojančius reikalavimus galima
pripažinti sudėtingais, reikalaujančiais iš vaistų gamintojo ar vaisto rinkodaros teisės turėtojo
ilgo, kruopštaus ir brangaus pasirengimo. Galima būtų tvirtinti, kad paprastesnis vaisto
pakuotės ženklinimas ir pakuotės lapelio parengimas leistų į rinką pateikti daugiau ir
įvairesnių, o kartu ir galimai pigesnių vaistinių preparatų. Tačiau Lietuva privalo įgyvendinti
visus Europos Sąjungoje galiojančius ir į nacionalinius teisės aktus perkeltus Europos
farmacijos teisyno reikalavimus, apibrėžiančius vaistinių preparatų ženklinimą, tad šiuo
atžvilgiu yra mažai galimybių keisti vaistų rinkos reguliavimo turinį.
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Reikalavimai vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapelio rengimui
yra išsamiai aprašyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. V−596 patvirtintame Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės
lapelio reikalavimų apraše, todėl čia nebus kartojami.
Lietuvoje nuo 2009 m. taikomi bendri Baltijos pakuotės reikalavimai153, kuriais
vadovaudamiesi vaistų gamintojai turi galimybę rengti bendrą Lietuvai, Latvijai ir Estijai
vaistinio preparato pakuotę trimis kalbomis – lietuvių, latvių ir estų.
Įvertinus reikalavimus dėl vaistinio preparato pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio
rengimo, galima teigti, kad jie yra suderinti su ES teisės aktais ir norminiais dokumentais, ir
šių dokumentų reikalavimai tiksliai perkelti į Lietuvos teisės aktus ir norminius dokumentus.
Todėl galimybės keisti reguliavimo turinį yra labai ribotos.
Atlikus Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausą (apklausos ataskaita pateikta atskiru 4
priedu), gautos jų nuomonės apie Lietuvoje taikomus reikalavimus dėl vaistų pakuotės
ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimo. Kiekybinė užsienio vaistų gamintojų apklausa
parodė, kad jie reikalavimus ir jų įgyvendinimą praktikoje vertina vidutiniškai (reikalavimus,
taikomus vaisto pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapeliui, rinkos dalyviai įvertino
atitinkamai 3,32 ir 3,26 balo iš 5 galimų, tai rodo, kad rinkos dalyviai šiuos klausimus
įvertino gana vidutiniškai ir jie užėmė 14 ir 15 įvertinimo vietas iš 35 vertintų Lietuvos vaistų
rinkai aktualių sričių). Giluminio interviu metu gautos tokios svarbiausios užsienio vaistų
gamintojų bei didmeninio vaistų platinimo įmonių nuomonės:
− vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelio parengimas turi įtaką vaisto kainai:
jeigu reikalavimai aukšti, tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuvos, tai gali lemti vaisto kainos
padidėjimą – tiek stambus gamintojas specialiai Lietuvai rengdamas pakuotę padidins vaisto
kainą, arba jeigu pakuotojas netieks vaisto lietuviškoje pakuotėje, tada vaistas bus tiekiamas
per tarpininką (pvz., vietinį vaisto rinkodaros teisių turėtoją), kuris privalės perpakuoti vaistą
į savo parengtą lietuvišką pakuotę, dėl to vaistas pabrangs (...Reikalavimas registruotų vaistų
pakuotes ir lapelius rengti lietuvių kalba turi įtakos kai kurių vaistų patekimui Lietuvos
vartotojams. Iš gamintojo nepatenka kai kurie vaistai. Tada jie vežami ne per gamintoją, o
per tarpininkus ir taip pabrangsta 2–3 kartus. Nes kai negali jo atvežti įprasta tvarka – tai
veža tas, kam apsimoka...);
− vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelio parengimas turi įtaką vaisto
patekimui į Lietuvos rinką, jeigu stambiam užsienio gamintojui neapsimoka gaminti atskiros
lietuviškos pakuotės, arba tai padidina vaisto kainą iki nekonkurencingos Lietuvos rinkoje,
gamintojas gali iš viso tokio vaisto neįvesti į Lietuvos rinką („...„Reikalavimai vaistų
pakuotės ženklinimui, pakuotės lapelio rengimui turi tiesioginį poveikį vaistų patekimui į
rinką ir vartotojams. Jei mes negalim pagaminti lietuviškos pakuotės – negalim tiekti vaisto į
Lietuvos rinką. Tada ir netiekiam...“);
− užsienio gamintojų atstovai nurodo, kad kitose šalyse (pvz., Rumunijoje, Čekijoje)
jų atstovaujamas vaistų gamintojas rado vietinėms vaistų agentūroms priimtinus sprendimus
dėl pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio parengimo, tačiau Lietuvos VVKT tokie
sprendimai netinka (nors iš esmės visos vietinės vaistų agentūros privalo vadovautis tokiais
pačiais reikalavimais) ir gamintojas netiekia vaisto arba didina jo kainą (...83 direktyva
atsižvelgia daugiau į reikalavimus didžiosioms šalims, kai kalbam apie ženklinimą. Nes kai ši
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direktyva buvo sukurta, ES nebuvo tiek daug šalių... O ir tos, kurios buvo pakankamai mažos
(Belgija), naudojo prancūziškus pakelius. Reikalavimai dažniausiai pagrįsti, bet VVKT šiuo
atveju per daug žiūri į įstatymo raidę. Reikia lyginti su kitom šalim. Juk ir gamykla sako:
„mes čekų ar rumunų problemą išsprendėm taip ir taip – rinkitės variantus“. Mes Lietuvai, 3
milijonams, nepulsim kurti specialaus varianto...);
− užsienio gamintojų atstovai nurodė pavyzdžių, kaip ne tik naujose ES šalyse, bet ir
Vokietijoje, Belgijoje taikomos tam tikros ES mastu priimtinos pakuotės ženklinimo ir
pakuotės lapelio rengimo tvarkos, kurios palengvina vaistų atėjimą į rinką, tuo tarpu Lietuvos
VVKT taiko pačius griežčiausius ir paraidžiui iš ES normų perkeltus reikalavimus, tai mažoje
Lietuvos vaistų rinkoje stabdo naujų vaistų patekimą į rinką arba didina vaistų kainas.
Lietuvoje taip pat yra taikomos išimtys ar palengvinimai, rengiant vaisto pakuotę ir
pakuotės lapelį:
− pirmiausia galima rengti bendrą Baltijos pakuotę, kuri išplečia vaistinio preparato
realizacijos rinką iki trijų Baltijos šalių rinkų dydžio;
− yra galimybė mažais kiekiais parduodamus vaistus (pvz., iki 4000 pakuočių per metus)
platinti nelietuviškose pakuotėse užklijuojant etiketes su atitinkamais lietuviškais užrašais;
− mažesni reikalavimai taikomi tik stacionariniam gydymui ligoninėse naudojamų vaistų
pakuotėms (galima pateikti mažiau informacijos);
− mažų dydžių pakuotėms taikomi mažesni reikalavimai (galima ant pakuočių pateikti
mažiau informacijos);
− retuosius vaistus galima tiekti nelietuviškose pakuotėse;
− vardinius vaistinius preparatus galima tiekti nelietuviškose pakuotėse.
Apibendrinus teisės aktais nustatytus reikalavimus vaistinių preparatų pakuotės
ženklinimui ir pakuotės lapelio rengimui bei įvertinus rinkos dalyvių pateiktą informaciją ir
nuomones, galima teigti, kad:
− tokiai mažai rinkai kaip Lietuvos vaistinio preparato pakuotė gali tapti rimtu apribojimu
patekti į rinką naujiems vaistams, jeigu gamintojui neapsimoka gaminti atskiros lietuviškos
pakuotės arba dėl to padidėja ir tampa nekonkurencinga vaisto kaina;
− vaistas dėl lietuviškos pakuotės rengimo (tiek gamintojo, tiek tarpininko) ir vaisto
perpakavimo, patekęs į Lietuvos rinką, pabrangsta, o tai mažina jo prieinamumą vartotojui
kainos požiūriu;
− Lietuvoje taikomi reikalavimai vaistų pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapelio rengimui
yra suderinti su Europos farmacijos teisyno nuostatomis ir yra privalomi tiek Lietuvoje, tiek
visoje ES. Iš esmės nėra galimybių keisti vaistų pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapelio
rengimui keliamų reikalavimų turinio;
− Lietuvoje yra galimybės gamintojams pateikti vaistus bendroje Baltijos pakuotėje,
taikomos tam tikros vaisto pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimo reikalavimus
palengvinančios išimtys nustatytais atvejais.
Įvertinus teisės aktais nustatytus reikalavimus vaistų pakuotės ženklinimui ir
informacinio lapelio rengimui, darytina išvada, kad Lietuvoje taikomi reikalavimai yra
suderinti su Europos farmacijos teisynu. Lietuvos vaistų rinką reguliuojančios institucijos yra
radusios pakankamai daug sprendimų, kaip, nenusižengiant Europos farmacijos teisyno
reikalavimams, reikalavimus vaistų pakuotėms ir informaciniam lapeliui padaryti
lankstesnius ir pritaikyti prie Lietuvos rinkos poreikių. Įvertinus rinkos dalyvių (vaistų
gamintojų) nuomones, pastabas ir pasiūlymus, darytina išvada, kad dalis gamintojų nežino
apie egzistuojančias vaistų pakuočių ženklinimo ir informacinio lapelio rengimo išimtis. Kita
vertus, rinkos dalyvių teiginiai, kad reikalavimai vaistų pakuotės ženklinimui ir informacinio
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lapelio rengimui gali padaryti įtaką gamintojų sprendimams netiekti vaisto rinkai arba gali
paveikti vaisto kainą, – yra teisingi, tačiau rinkos dalyviai šiuos reikalavimus vertina
akcentuodami savo verslo problemas, tačiau neatsižvelgia į ribotas galimybes koreguoti
reikalavimus bei reikalavimų esminę paskirtį – užtikrinti vartotojų informuotumą ir vaistų
vartojimo saugumą.
Siekiant palyginti vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimo
praktiką Lietuvoje su kitomis šalimis, vertinta tokių šalių praktika:
− Lenkijos (pasirinkimo kriterijus − kaimyninė šalis, turinti didelę ir išplėtotą vaistų
rinką, stiprius vietos gamintojus);
− Danijos (pasirinkimo kriterijus − santykinai nedidelė, į Lietuvą panaši šalis, taikati
daugiakalbės pakuotės naudojimo praktiką);
− Suomijos (pasirinkimo kriterijus − santykinai nedidelė, į Lietuvą panaši šalis).
Lenkijos praktika
Lenkijoje154 vaistinių preparatų pakuotės ženklinimas ir pakuotės lapelio rengimas
reglamentuojami 2009 m. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl vaistinio preparato
informacinio lapelio turinio ir pirminės bei antrinės pakuotės ženklinimo“ (Dziennik Ustaw
Nr. 39, poz. 321, 2009). Pagal jį visa informacija ant pakuotės turi būti pateikiama lenkų
kalba, tačiau šalia galimas ir kitų kalbų naudojimas, bet tik tuomet, jei visa informacija yra
identiška visomis kalbomis. Nors paciento informacinis lapelis yra parengiamas pagal
vaistinio preparato aprašą (Summary of Product Characteristics (SPC)), patvirtintą jo
registravimo metu, informaciniai lapeliai Lenkijoje kuo toliau, tuo labiau yra parengiami
atsižvelgiant į paciento poreikius. Jei produktai yra registruojami Europos Komisijos,
vaistinio preparato aprašas ir paciento informaciniame lapelyje nurodomas tekstas yra tikslus
patvirtinto teksto vertimas.
Pagal naujausią Farmacijos įstatymo (patvirtinto 2007 m. kovo 30 d.) papildymą,
įsigaliojusį 2007 m. gegužės mėn., iki 2009 m. pabaigos buvo numatytas pereinamasis
laikotarpis informacijos pateikimui ir Brailio raštu, o pasibaigus pereinamajam laikotarpiui
visos vaistinių preparatų pakuotės turi būti ženklinamos ir Brailio raštu.

Danijos praktika
Danijoje155 pacientų informavimo reikalavimus pagal Direktyvą 2004/27/EC
reglamentuoja Vaistinių preparatų aktas Nr. 1180, įsigaliojęs 2005 m. gruodžio 17 d. Pagal šį
aktą, visos pakuotės, pateiktos rinkai po 2010 m. spalio 30 d., turi būti pažymėtos ir Brailio
raštu. Visų pakuočių informaciniai lapeliai yra prieinami elektroniniu formatu (danų kalba)
Danijos vaistų tarnybos interneto svetainėje www.laefemiddelstyrelsen.dk. Naujų vaistinių
preparatų informacinis lapelis turi būti pateikiamas kartu su paraiška vaistų tarnybai. Tiek
informacija ant pakuotės, tiek informaciniame lapelyje turi būti pateikiama danų kalba. Ta
pati išorinė pakuotė gali būti naudojama visose Skandinavijos šalyse (Danija, Norvegija,
Švedija, Suomija ir Islandija), net kai pakuotėje yra įdedamas informacinis lapelis
Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
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nacionaline kalba. Jei vaistinio preparato aprašas yra identiškas keliose šalyse, galima
parengti daugiakalbę pakuotę, kurioje informacinio lapelio tekstas, patvirtintas pagal vaistinio
preparato aprašą, būtų visomis kalbomis be papildomo Danijos vaistų tarnybos patvirtinimo.
Tačiau kitose Skandinavijos šalyse paprastai reikalingas atitinkamos institucijos papildomas
patvirtinimas, o jo negavus gali iškilti sunkumų registruojant pakuotę tiek Danijoje, tiek
kitose Skandinavijos šalyse.

Suomijos praktika
Suomijoje156 vaistinių preparatų pakuočių ženklinimas ir pakuotės lapelio rengimas
yra reglamentuojami Suomijos vaistų tarnybos (Fimea) Administraciniu reglamentu 5/2005
„Medicinos produktų pakuotės žymėjimas ir informacinio lapelio rengimas“, įsigaliojusiu
2005 m. lapkričio 7 d. Be jo, Fimea išleido Medicinos produktų pakuočių žymėjimo
normatyvines gaires 2/2005. Informaciniai lapeliai yra privalomi visiems medicinos
produktams, tačiau jei ta pati informacija yra pateikta ant pirminės ar antrinės pakuotės,
informacinis lapelis nėra privalomas. Informacija lapelyje turi būti pateikiama aiškiai suomių
ir švedų kalbomis, naudojant vartotojui suprantamas frazes. Pagal Administracinį reglamentą
5/2005 „informacinio lapelio suprantamumas turi būti patikrintas atliekant vartotojų tyrimą.
Planuojant vartotojų tyrimą turi būti atsižvelgiama į atitinkamas ES gaires“.
Atsižvelgiant į pacientų organizacijos (paprastai Suomijos žmonių, turinčių regėjimo
negalią, federacija) prašymą, informacija lapelyje turi būti pateikiama forma, tinkama
regėjimo negalią turintiems asmenims, pvz., Brailio raštu, dideliu šriftu, garsiniu ar kitokiu
elektroniniu formatu. Vaistinių preparatų, kurių paraiškos buvo pateiktos iki 2005 m. spalio
30 d., pakuotės turėjo būti pradėtos ženklinti ir Brailio raštu ne vėliau kaip nuo 2010 m.
spalio 30 d. Kitiems produktams reikalavimai dėl ženklinimo Brailio raštu buvo įtvirtinti
Medicinos akte ir Administraciniame reglamente 5/2005 „Medicinos produktų pakuotės
žymėjimas ir informacinio lapelio rengimas“, įsigaliojusiame 2005 m. lapkričio 7 d.
Palyginus Lietuvos ir Lenkijos, Danijos bei Suomijos vaistinių preparatų pakuotės
ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimo praktiką, galima teigti, kad pagrindiniai reikalavimai
pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapeliui visose šalyse yra panašūs, kadangi šalys
vadovaujasi tais pačiais ES normatyviniais dokumentais. Lenkijoje yra griežčiausi
reikalavimai dėl pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio rengimo, ypač dėl nacionalinės
kalbos naudojimo. Tačiau skirtingai nei Lietuva, Lenkija yra 7 pagal dydį Europos vaistų
rinka , todėl griežti reikalavimai dėl nacionalinės kalbos naudojimo nėra toks ribojantis
veiksnys, kaip mažose rinkose. Danijoje ir Suomijoje yra daug lankstesni reikalavimai dėl
nacionalinės kalbos vartojimo bei daugiakalbių pakuočių vartojimo, tačiau ir Lietuvoje šiuo
metu yra galimybė naudoti daugiakalbes pakuotes, kas palengvina vaistų atėjimą į rinką.
Suomijoje yra numatyta daugiau įvairių galimybių tenkinti žmonių su regėjimo negalia
poreikius, ne vien pakuotės ženklinimas Brailio raštu. Todėl galima teigti, kad mažesnėse ir
artimesnėse Lietuvai šalyse taikoma lankstesnė praktika ženklinant vaistų pakuotę ir rengiant
pakuotės lapelius. Tai pažymi ir Lietuvos vaistų rinkos dalyviai, pateikę savo nuomones
apklausos metu, jie nurodo, kad Lietuva perkėlė visus ES norminių dokumentų reikalavimus,
taikomus vaistų pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapelio rengimui, labai tiesmukai ir tiksliai,
nors, rinkos dalyvių nuomone, šie reikalavimai yra pritaikyti didelėms rinkoms, o dauguma
mažas vaistų rinkas turinčių šalių stengiasi savo šalies viduje pakuotės ženklinimui ir
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pakuotės lapelio rengimui taikyti, kiek įmanoma ES normų ribose, kuo lankstesnius
reikalavimus. Apklausoje dalyvavę VVKT specialistai nurodo, kad ir Lietuvoje taikomos
pakankamai įvairios priemonės, siekiant suteikti gamintojams galimybes pateikti
daugiakalbes pakuotes (Baltijos pakuotė) ar retus vaistus tiekti užsienietiškose pakuotėse
užklijuojant lietuvišką vaisto aprašymą, taikomi įvairūs supaprastinti reikalavimai stacionaro
vaistų ir mažų dydžių pakuočių ženklinimui.
Apibendrinant Lietuvos ir užsienio šalių vaistų pakuotės ženklinimo ir pakuotės
lapelio rengimo praktiką, galima teigti, kad iš esmės visos ES šalys laikosi vienodų
reikalavimų vaistų pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapelio rengimui, tačiau mažesnės šalys
bando palengvinti vaistų patekimą į savo rinką, šiek tiek liberalizuodamos pakuotės
ženklinimą ir pakuotės lapelio rengimą − leidžia naudoti daugiakalbes, bendras kelioms
gretimoms rinkoms skirtas pakuotes, leidžia rinktis būdus, kaip tenkinti regėjimo negalią
turinčių pacientų poreikius, ir taiko kitas priemones. Šiame kontekste Lietuva niekuo
nesiskiria nuo kitų šalių − Lietuvoje taip pat įteisintas trikalbės Baltijos pakuotės naudojimas
ir retų vaistų užsienietiškos pakuotės ženklinimas bei kitos išimtys, o tai yra panašios į kitų
nedidelių šalių taikomas priemonės, kuriomis siekiama paskatinti gamintojus tiekti rinkai
naujus produktus.
7.2.6. Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinės struktūros ir pokyčio
įvertinimas, palyginimas su ES šalių vaistinių preparatų platinimo grandine

Lietuvoje visi vaistai galutiniam vartotojui gali būti parduodami tik vaistinėse.
Išskirtiniais atvejais, teisės aktų nustatyta tvarka kaimo vietovių, kuriose nėra vaistinių,
gyventojai aprūpinami vaistais per pirminės sveikatos priežiūros įstaigas. Ši išimtis taikoma
kaimo vietovėse, kur steigti vaistinę būtų nepelninga. Tokia vaistų platinimo tvarka sąlygoja
ir Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinės struktūrą, pavaizduotą 94 paveiksle.
94 pav. Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinės struktūra

Gamintojas yra pradinė vaistų tiekimo grandinės dalis, kuri pagamina vaistus ir pati
tiekia rinkai arba šią funkciją perduoda didmeninei vaistų platinimo įmonei, kuri toliau
organizuoja vaistų didmeninį platinimą (įvežimą į šalį, sandėliavimą ir paskirstymą šalies
viduje vaistinėms arba sveikatos priežiūros įstaigoms). Gamintojas, perdavęs vaistus
didmeninio platinimo įmonei, toliau vaistų tiekimo grandinėje nebedalyvauja. Gamintojo
reikšmė yra nemaža – jis vykdo vaistų rinkodarą (jeigu pats yra vaistų rinkodaros teisės
turėtojas, kitu atveju gamintojo vardu rinkodarą vykdo kita įmonė, iš gamintojo gavusi teisę
tapti rinkodaros teisės turėtoja Lietuvoje) ir tokiu būdu skatina vaistų vartojimą; nuo
gamintojo priklauso didelė (dažniausiai daugiau nei pusė) dalis vaisto kainos. Tačiau vaistų
platinimo grandinėje gamintojas nebedalyvauja, todėl šiame skyriuje gamintojai, kaip vaistų
platinimo grandinės sudedamoji dalis, nenagrinėjami.

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

231

Taigi svarbiausi vaistų platinimo grandinės dalyviai yra didmeninio vaistų platinimo
įmonės bei vaistinės. Šiame skyriuje vaistinėmis apibendrintai vadinamos tiek pavienės
vaistinės, tiek vaistinių tinklai, t. y. įmonės, kurios teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaistų
pardavimą galutiniams vartotojams. Lietuvoje tiek didmeninis vaistų platinimas, tiek
vaistinių veikla yra licencijuojama farmacinė veikla157. Siekiant įvertinti vaistų platinimo
grandinės struktūrą, jos pokyčius bei įtaką vaistų prieinamumui Lietuvos vartotojams, buvo
analizuotas didmeninių vaistų platinimo įmonių ir vaistinių skaičius ir dinamika Lietuvoje,
vertinta jų įtaka vaistų prieinamumui kiekviename vaistų platinimo etape atskirai (didmeninis
vaistų platinimas ir vaistų pardavimas vaistinėse). Siekiant palyginti Lietuvos vaistų
platinimo grandinės skirtumus ir įvertinti galimą kitų šalių gerąją praktiką, buvo vertintos
Airijos, Vokietijos ir Suomijos vaistų platinimo grandinės.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT)
pateikti duomenys apie Lietuvos didmeninio vaistų platinimo įmones ir vaistines;
− nacionaliniai teisės aktai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys;
− nagrinėtų užsienio šalių praktikos duomenys158;
− užsienio šalių vaistų agentūrų duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− vaistinių preparatų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu
metodais;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− ekspertinis užsienio šalių duomenų vertinimas.
Lietuvos vaistų platinimo grandinė susideda iš dviejų pagrindinių grandžių:
- didmeninio vaistų platinimo įmonių;
- vaistinių:
o pavienių vaistinių (pavienėmis vaistinėmis šio tyrimo kontekste laikomos
tokios vaistinės ir jų filialai, kai vienas juridinis asmuo ar susijusių
juridinių asmenų grupė valdo iki 10 vaistinių ir jų filialų);
o vaistinių tinklų (vaistinių tinklais šio tyrimo kontekste laikoma vienu
prekės ženklu dirbančių vaistinių grupė, jungianti daugiau nei 10 vaistinių
ir jų filialų ir valdoma vieno juridinio asmens ar susijusių juridinių asmenų
grupės).
Didmeninio vaistų platinimo įmonės
Šiame tyrime ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ vertindami didmeninio vaistų platinimo grandį, didmeninėmis vaistų
platinimo įmonėmis laikysime visas įmones, turinčias didmeninio platinimo licenciją. 2010
metais, palyginti su 2004 metais, didmeninio platinimo licencijas turinčių įmonių skaičius
padidėjo: 2004 m. tokias licencijas turėjo 75 įmonės, 2010 m. – 89 įmonės (neskaitant šių
įmonių turimų filialų didmeninio platinimo licencijų). Taigi 2010 m., palyginti su 2004 m.,
didmeninio platinimo licencijas turinčių ir didmeninį vaistų platinimą vykdančių įmonių
padaugėjo 19 proc. Galima teigti, kad tokį didmeninio vaistų platinimo įmonių skaičiaus
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d., Nr. X−709 (19 str.)
Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
157
158

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

232

didėjimą nulėmė 2003 m.159, rengiantis Lietuvai stoti į ES, priimti teisės aktai, numatantys
galimybę didmeninį vaistų platinimą vykdyti įmonėms, fiziškai netvarkančioms vaistų (tai
gali atlikti pagal sutartį kita didmeninio platinimo licenciją turinti įmonė, fiziškai tvarkanti
vaistus). Tai sąlygojo didmeninio vaistų platinimo įmonių verslo sąlygų liberalizavimą,
sudarė sąlygas ateiti į rinką naujoms didmeninį vaistų platinimą vykdančioms įmonėms,
tačiau kartu užtikrino geros vaistų platinimo praktikos nuostatų įgyvendinimą viso vaistų
platinimo proceso metu.
Didmeninio vaistų platinimo įmonės atlieka didmeninės prekybos įmonės funkcijas,
tačiau dėl vaistinių preparatų, kuriems platinti teisės aktais keliami specialūs reikalavimai,
specifikos, vykdo ir tam tikras specialias funkcijas, tad joms keliami specialūs, tik vaistų
rinkai būdingi reikalavimai. Didmeninio vaistų platinimo įmonėms keliami tokie specialūs
reikalavimai:
-

-

įmonėms reikalinga turėti didmeninio vaistų platinimo licenciją;
įmonės privalo turėti farmacinės veiklos vadovą, atsakingą už didmeninį
platinimą, juo gali būti tik vaistininkas, turintis vaistininko praktikos licenciją ir
dvejų metų darbo patirtį, įgytą didmeninio platinimo įmonėje per pastaruosius 10
metų;
įmonės neturi teisės parduoti vaistų galutiniam vartotojui, o tik vaistinėms arba
sveikatos priežiūros įstaigoms;
įmonės privalo laikytis geros vaistų platinimo praktikos reikalavimų;
įmonės turi užtikrinti vaistams specialias sandėliavimo sąlygas (pagal gamintojų
nustatytas sąlygas);
įmonės privalo laikytis nustatytų vaistų prekybinių antkainių.

Didmeninio vaistų platinimo įmonės gali daryti įtaką vaistų prieinamumui tokiais
aspektais:
Fiziniu−geografiniu:
o galimybė pristatyti vaistą į vaistinę per atitinkamą laiką;
o geografinis vaistinių aprūpinimas vaistais;
o aprūpinamų vaistinių skaičius.
Asortimento:
o tiekiamų rinkai vaistų asortimentas;
o galimybė tiekti vardinius vaistus;
o galimybė turėti būtinųjų vaistų asortimentą;
o gamintojų, kurių vaistai tiekiami, skaičius.
Kainų:
o nuo didmenininkų priklauso didmeninė vaisto kaina (didmeninės prekybos
antkainis);
o nuolaidų taikymas (didmeninio vaistų platinimo įmonės gali taikyti nuolaidas
iš jų vaistų perkančioms vaistinėms, t. y. taikyti didesnius ar mažesnius
prekybinius antkainius (teisės aktais leidžiamų maksimalių antkainių ribose)
vaistinėms priklausomai nuo verslo sąlygų, pvz., taikyti nuolaidas didesniems
užsakymams ir pan.).
Didmeninių vaistų platinimo įmonių grandyje Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį stebima
įmonių stambėjimo tendencija. 2004 metais baigėsi didmeninio vaistų platinimo įmonių,
fiziškai tvarkančių vaistus, segmento persitvarkymas – dalis įmonių bankrutavo,
159

LR SAM 2003 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V−263 „Dėl geros vaistų platinimo praktikos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

233

neatlaikiusios stambesnių įmonių konkurencijos, susijungė su kitomis įmonėmis arba buvo
įsigytos stambesnių didmeninio vaistų platinimo įmonių. Nuo 2004 m. stebima tendencija,
kai į rinką ateina nedidelės, fiziškai vaistų netvarkančios įmonės, kurios vykdo įvairių
užsienio gamintojų vaistų rinkodaros teisės turėtojų funkcijas bei tuo pat metu turi
didmeninio platinimo licenciją. Taip pat daugėja užsienio vaistų gamintojų atstovybių ir/ar jų
antrinių įmonių Lietuvoje, kurios gauna didmeninio platinimo licencijas. Kita tyrimo
laikotarpiu išskiriama tendencija – didmeninio vaistų platinimo įmones įsigyja užsienio vaistų
platintojai. UAB „Tamro“, viena didžiausių vaistų didmenininkių Lietuvoje, į Lietuvos rinką
atėjo kaip stambaus užsienio vaistų platintojo antrinė įmonė. 2007 m. vieną didžiausių
Lietuvos vaistų didmenininkų UAB „Limedika“ įsigijo Lenkijos vaistų didmenininkas
„Polska Grupa Farmaceutyczna“. Kitą didelį vaistų didmenininką UAB „Armila“ 2008
metais įsigijo ANZAG grupė, kuri yra viena didžiausių Vokietijos vaistų didmenininkių. Šios
tendencijos vertintinos dvejopai:
−
stambėjant didmenininkams, fiziškai tvarkantiems vaistus, mažėjant dalyvių, fiziškai
tvarkančių vaistus didmeninio vaistų platinimo rinkos segmente, formuojasi oligopolija ir
mažėja konkurencija, tai gali turėti neigiamos įtakos vaistų prieinamumui vartotojui:
optimizuojant veiklą atsisakant dalies asortimento, neįleidžiant į rinką naujų gamintojų
(neperkant ir neplatinant jų produktų arba sudarant tokias nepalankias sąlygas, kad
gamintojas išeina iš rinkos), mažėtų asortimentas ir prieinamumas asortimento požiūriu;
− kita vertus, didmeninei vaistų platinimo grandžiai yra taikomi specifinio reguliavimo
mechanizmai, kurie reikalauja iš didmenininko ypatingų kompetencijų ir infrastruktūros
(leidžiančių įgyvendinti geros vaistų platinimo praktikos nuostatas), todėl šiuos reikalavimus
geriau tenkina stambios įmonės. Be to, stambūs didmenininkai dėl didmeninio vaistų
platinimo specifikos (specialios sandėliavimo sąlygos, vaistų išvežiojimas į vaistines,
valdymo sistemos, platesnis asortimentas ir t. t.) geriau įgyvendina geros vaistų platinimo
praktikos reikalavimus, greičiau pristato vaistus į vaistines, padengia geografiškai platesnį
vaistinių aprūpinimą, užtikrina platesnį vaistų asortimentą, dėl to vaistų prieinamumas
vartotojui gerėja.
Rinkos dalyvių apklausos duomenimis, dėl specifinių reikalavimų didmeniniam vaistų
platinimui didmenininkų stambėjimas ir užsienio kompanijų atėjimas yra labiau teigiamas
reiškinys, nes užsienio didmenininkai yra linkę patys skaidriai elgtis rinkoje ir reikalauti tokio
paties elgesio iš konkurentų bei kitų rinkos dalyvių (pvz., sveikatos priežiūros įstaigų,
perkančių vaistus konkurso būdu). Be to, stambesni didmenininkai turi geresnę infrastruktūrą
ir didesnę kompetenciją įgyvendinti geros vaistų platinimo praktikos reikalavimus, o tai iš
esmės gerina didmeninio vaistų platinimo kokybę.
Vaistų pardavimas vaistinėse
Mažmeninės vaistų prekybos įmonės yra vaistinės. Jų veikla yra licencijuojama160.
Vaistinės yra vienintelės įmonės, kurios turi teisę parduoti vaistus galutiniam vartotojui
(išskirtiniais atvejais vaistai gali būti platinami pirminės sveikatos priežiūros institucijų, jei
jos yra pasirašiusios sutartį su vaistine. Ši išimtis taikoma kaimo vietovėse, kur steigti
vaistinę būtų nepelninga). Lietuvoje, 2011 metų duomenimis161, buvo 1443 vaistinės.
Lietuvoje vaistinių skaičius yra labai išplėtotas – viena vaistinė aptarnauja 2241162 gyventoją
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d., Nr. X−709 (19 str.)
VVKT pateikti duomenys apie visuomeninių vaistinių skaičių 2011 m.
Duomenys apie gyventojų skaičių 2011 m. paimti iš Statistikos departamento internetinio tinklalapio, nuoroda
http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=10038
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(vaistinės Lietuvoje išsidėsčiusios gerokai tankiau, palyginti su Europos vidurkiu). Šiuo metu
atidaryti vaistinę nėra apribojimų išskyrus tai, kad vaistinės farmacinei veiklai turi vadovauti
vaistininkas, farmacinės veiklos vadovas.
Vaistinės atlieka mažmeninės prekybos įmonėms būdingą funkciją, tačiau dėl
vaistinių preparatų, kurių platinimui teisės aktais keliami specialūs reikalavimai, specifikos
vykdo ir tam tikras specialias funkcijas, joms keliami specialūs, tik vaistų rinkai būdingi
reikalavimai. Vaistinėms keliami tokie specialūs reikalavimai:
− turėti vaistinės veiklos licenciją;
− vaistinės farmacinei veiklai turi vadovauti vaistininkas, farmacinės veiklos vadovas;
− vaistus galutiniam vartotojui pateikia farmacijos specialistai (vaistininkai ar jų padėjėjai);
− privalo laikytis geros vaistinių praktikos nuostatų reikalavimų;
− turi užtikrinti tam tikrą būtinųjų vaistų asortimentą (neturėdama vaisto ir pacientui sutikus,
vaistinė gali užsakyti vaistą pas didmenininką);
− turi užtikrinti vaistams specialias laikymo sąlygas, nustatytas vaistų gamintojų;
− privalo laikytis nustatytų vaistų mažmeninių prekybinių antkainių.
Vaistinės gali daryti įtaką vaistų prieinamumui tokiais aspektais:
Fiziniu−geografiniu:
o geografinis vaistinių išsidėstymas;
o vaistinių skaičius;
o aptarnaujamų gyventojų skaičius.
Asortimento:
o turimas vaistinės vaistų asortimentas.
Kainų:
o nuo vaistinių priklauso mažmeninė vaisto kaina galutiniam vartotojui;
o nuolaidų ir akcijų taikymas.
Vaistų žinomumo ir informacijos pacientui pateikimo požiūriu:
o vaistininkai turi įtakos pacientui renkantis vaistą, ypač nereceptinį;
o nuo informavimo apie kompensuojamųjų vaistų pasirinkimą taisyklių
laikymosi priklauso paciento pasirinkimas;
o vaistinės vykdo įvairius rinkodaros veiksmus, kurių sudėtinė dalis yra pacientų
nuomonės ir pasirinkimo formavimas.
Vaistinių grandyje pastarąjį dešimtmetį stebima įmonių stambėjimo tendencija.
2002163−2004 metais rinkoje stebėta vaistinių tinklų formavimosi tendencija. 2004 metais
Lietuvoje jau veikė keliolika vaistinių tinklų, tačiau, palyginti su šiuo metu rinkoje esančiais
tinklais, jie buvo dar santykinai maži164 (vienintelis tinklas, 2004 m. turėjęs daugiau kaip
šimtą vaistinių, buvo UAB „Eurofarmacijos vaistinės“) – valdė nuo keliolikos iki
penkiasdešimties vaistinių. 2011 metais iš 1443 vaistinių (įskaitant filialus) 922 priklauso
tinklams, tik 521 yra pavienės vaistinės. Taigi tinklai valdo 64 proc. Lietuvos vaistinių, be to,
jas valdo tik 6 tinklai, iš kurių 4 valdo nuo 100 iki 300 vaistinių. Atsižvelgiant į tai, kad
tinklai valdo didžiųjų miestų vaistines, kurių apyvarta yra daug didesnė nei nepriklausomų
Iki 2002 m. galiojo Farmacinės veiklos įstatymo 11 str. nuostata, pagal kurią vaistinę galėjo turėti tik asmuo, turintis farmacinį
išsilavinimą. 2002 m. pakeitus Farmacinės veiklos įstatymą (2002−06−04 Farmacinės veiklos įstatymo 1, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 19, 20
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10(1), 17(1) straipsniais įstatymas Nr. IX−922) vaistinę gali turėti bet koks fizinis ar juridinis
asmuo.
164
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rajonuose veikiančių vaistinių, jų užimama mažmeninės vaistų rinkos dalis, ekspertiniais
vertinimais, yra 70−80 proc. visos mažmeninės vaistų rinkos. Ši tendencija vertintina
neigiamai, nes mažmeninėje vaistų rinkoje formuojasi ryški oligopolija, kai keli rinkos
dalyviai valdo didžiąją dalį rinkos. Dėl to mažėja konkurencija, mažėja naujų rinkos dalyvių
atsiradimo galimybė, vaistinių tinklai gali daryti įtaką gamintojams, riboti asortimentą, labiau
veikti kainas.
Rinkos dalyvių apklausa parodė, kad vaistų gamintojai tokią vaistinių koncentraciją į
tinklus vertina neigiamai ir teigia, kad tai turi neigiamos įtakos vaistų prieinamumui
vartotojams tiek kainos, tiek asortimento požiūriu. Rinkos dalyviai teigia, kad vaistinių
tinklai, užimdami didelę mažmeninės rinkos dalį, daro įtaką gamintojams reikalaudami
įvairių rinkodaros mokesčių arba paveikia gamintojo kainą, kad ji būtų palankiausia
mažmeninio antkainio prasme, nepriima asortimento, neįsileidžia į tinklus naujų vaistų
gamintojų ar su tinklu nesusijusių didmenininkų. Tokia oligopolinė vaistinių tinklų įtaka
neigiamai veikia vaistų prieinamumą tiek asortimento, tiek kainos požiūriu galutiniam
vartotojui, nes gali turėti įtakos mažmeninės vaistų rinkos skaidrumui, konkurencingumui (ne
tik tarp vaistinių, bet ir tarp gamintojų, kurie tampa iš dalies priklausomi nuo mažmenos
platinimo grandį kontroliuojančių vaistinių tinklų), būti iš dalies atspariems valstybiniam
vaistų rinkos reguliavimui.
Vaistų platinimo grandinės pokyčiai
Europos farmacijos teisynas, kurio nuostatos į nacionalinius teisės aktus perkeltos
Lietuvai stojant į ES, padarė įtaką tik didmeniniam vaistų platinimui − ES direktyvos
2001/83/EB nuostatos, reglamentuojančios didmeninį vaistų platinimą, buvo suderintos su
nacionaliniais teisės aktais Lietuvai stojant į ES, o vėliau nuostatų perkėlimas buvo
tobulinimams, šiuo metu didmeninį vaistų platinimą reglamentuoja LR farmacijos
įstatymas165 bei poįstatyminiai teisės aktai (pagrindiniai iš jų LR SAM 2001 m. birželio 5 d.
įsakymas Nr. 320 „Dėl geros vaistų platinimo praktikos taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais
pakeitimais, LRV 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos
licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar)
importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo“ su vėlesniais
pakeitimais). Esminiai pokyčiai, nulemti šių tiesės aktų, – galimybė didmeninį vaistų
platinimą vykdančioms įmonėms pačioms fiziškai netvarkyti vaistų, o šiai veiklai sudaryti
sutartis su fiziškai vaistus tvarkančiomis didmeninio vaistų platinimo įmonėmis. Tai sąlygojo
didmeninį vaistų platinimą vykdančių įmonių daugėjimą, tačiau daugiausia fiziškai vaistų
netvarkančių įmonių skaičiaus didėjimo sąskaita.
Iki 2002 metų Lietuvoje galiojo Farmacinės veiklos įstatymo 11 str. nuostata, kad
vaistinę gali turėti tik farmacinį išsilavinimą turintis asmuo. 2002 m. birželio 4 d. pakeitus šią
įstatymo nuostatą166, buvo sudarytos prielaidos kurtis vaistinių tinklams. 2004 metais, pagal
VVKT turimus duomenis, Lietuvoje jau veikė 13 vaistinių tinklų, tačiau dauguma jų valdė
nuo 10 iki 30 vaistinių (išskyrus UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ (162 vaistinės), UAB
„Nemuno vaistinė“ (54 vaistinės), UAB „Medicamen“ (67 vaistinės)). 2004 metais vaistinių
tinklai, turintys daugiau kaip 10 vaistinių, valdė 32 proc. visų Lietuvos vaistinių167. 2011
metų duomenimis, vaistinių tinklai valdo 64 proc. Lietuvos vaistinių, kurios užima 70−80
LR farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d. Nr.X−709
2002−06−04 Farmacinės veiklos įstatymo 1, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10(1), 17(1)
straipsniais įstatymas Nr. IX−922
167
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proc. mažmeninės vaistų platinimo rinkos. Tai yra didelė rinkos koncentracija kelių įmonių
rankose.
Kitas pastarųjų metų vaistų platinimo grandinės pokytis tas, kad tiek stambiausias
didmeninio vaistų platinimo įmones, tiek stambiausius vaistinių tinklus pradėjo valdyti tos
pačios įmonės. Tokiu būdu vienose rankose susitelkė ne tik mažmeninės vaistų rinkos dalis,
bet ir didmeninės. Dviejų svarbiausių vaistų platinimo grandžių susitelkimas vienoje verslo
struktūroje leidžia daryti ypač didelį poveikį rinkai:
− riboti vaistų įsigijimą tinklinėms vaistinėms iš nesusijusių su vaistinių tinklu
didmenininkų;
− reikalauti iš gamintojų rinkodaros ir kitokių mokesčių vietoj nuolaidų, kurių
neapsimoka gauti dėl vaistų prekybinių antkainių reguliacijos (žr. toliau pateiktas citatas iš
rinkos dalyvių apklausos);
− neįsileisti naujų gamintojų ar produktų į tinklus, jeigu negaunama atitinkamų
sąlygų;
− derinti vaistų kainas ir siekti maksimalaus pelno tiek didmenos, tiek mažmenos
grandyje derinant valdomo didmeninio ir vaistinių tinklo veiksmus;
− apriboti galimybes patekti į rinką naujiems rinkos dalyviams ir didmenos, ir
mažmenos grandyje dėl didelio konkurencinio pranašumo (dominuojanti rinkos dalis);
− sumažinti vaistų gamintojų įtaką rinkoje ir paveikti jų tarpusavio konkurenciją.
Didmeninės ir vaistinių tiekimo grandžių koncentraciją vienoje verslo struktūroje
iliustruoja tai, kad tiek didžiausios didmeninės vaistų platinimo įmonės, tiek keli didžiausi
vaistinių tinklai yra valdomi tų pačių įmonių ar įmonių grupių. Rinkos dalyvių apklausa
parodė, kad šiuo metu Lietuvoje tiek didmeninėje, tiek mažmeninėje vaistų platinimo
grandyse lyderiauja trys įmonių grupės, valdančios tiek didžiausius vaistų didmenininkus,
tiek didžiausius vaistinių tinklus:
− UAB „Limedika“ yra viena iš trijų didžiausių didmeninių vaistų platinimo įmonių
Lietuvoje, įmonės duomenimis168, 2010 m. jos apyvarta siekė 350 mln. Lt, tai sudarė 24 proc.
Lietuvos farmacijos rinkos vertinant ją didmeninėmis kainomis. UAB „Limedika“ yra
valdoma įmonių grupės „Polska Grupa Farmaceutyczna“, kuri yra įsigijusi ir UAB „Gintarinė
vaistinė“ valdomą 146 vaistinių tinklą169. Rinkos dalyvių teigimu, ta pati įmonių grupė,
valdanti UAB „Limedika“ ir UAB „Gintarinė vaistinė“ vaistinių tinklą, valdo dar keletą
mažesnių vaistinių tinklų.
− UAB „Tamro“ yra viena iš trijų didžiausių didmeninių vaistų platinimo įmonių
Lietuvoje, įmonės duomenimis170, 2008 m. jos apyvarta siekė 364 mln. Lt (tai sudarė 23 proc.
Lietuvos farmacijos rinkos 2008 metais vertinant ją didmeninėmis kainomis), įmonė ir šiuo
metu patenka tarp trijų didžiausių vaistų didmenininkų Lietuvoje, nors naujesnių duomenų
neskelbia. UAB „Tamro“ yra valdoma įmonių grupės „Tamro Group“171(kuri savo ruožtu yra
valdoma didžiausio Vokietijos vaistų didmenininko „Phoenix Group“), kuri valdo ir UAB
„Tamro vaistinė“ 112 vaistinių tinklą172.
− EVD, UAB yra viena iš trijų didžiausių vaistų didmenininkių, kuri tiekia vaistus tik UAB
EUROVAISTINĖ vaistinių tinklui. UAB EUROVAISTINĖ, 2011 m. duomenimis173, valdė
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didžiausią vaistinių tinklą iš 244 vaistinių. UAB EUROVAISTINĖ yra valdoma
„Euroapotheca“ grupės174, kuri taip pat valdo ir EVD, UAB. Taigi ta pati įmonių grupė valdo
tiek didžiausią vaistinių tinklą, tiek vieną iš trijų didžiausių didmenininkų.
Taigi Lietuvos vaistų platinimo grandinės pokyčiai nuo 2002 iki 2010 metų lėmė, kad
susikūrę vaistinių tinklai tapo dominuojančia vaistų pardavimo grandimi. Panašias
tendencijas mini ir Euromonitor International atliktas Lietuvos 2010 metų vaistų rinkos
tyrimas175. Tyrimo santraukoje pabrėžiama, kad dominuojančia Lietuvos vaistų rinkos
grandimi tampa vaistinių tinklai, kurie gali diktuoti sąlygas kitiems rinkos dalyviams –
didmeninio vaistų platinimo įmonėms ir vaistų gamintojams, ‒ bei siekdami optimizuoti
pelną atsisako nepatrauklių komerciniu požiūriu produktų, taip darydami įtaką vaistų
asortimentui.
Rinkos dalyvių apklausa parodė, kad dauguma rinkos dalyvių (Lietuvos ir užsienio
vaistų gamintojai, didmenininkai) gana neigiamai vertina tokią vaistinių tinklų koncentraciją
bei kelių įmonių grupių dominavimą tiek didmenos, tiek mažmenos grandyje. Toliau
pateikiamos rinkos dalyvių nuomonės apie vaistų platinimo grandinės situaciją Lietuvoje
(išsami rinkos dalyvių apklausos ataskaita pateikta 4 priede):
− ... antkainių reguliavimas nepasiekia tikslo. Yra nišų. Pavyzdžiui, dėl nuolaidų. Jos
oficialiai negali duoti, tada taikomi „lentynos“ mokesčiai ir pan. Jei vaisto gamintojo kaina
yra 10 litų, 10–30 proc. didmeninis ir mažmeninis antkainis, tai vaisto kaina turėtų būti 13
Lt. Bet realiai gamintojas jį parduoda už 6 Lt, nes turi duoti 40 proc. nuolaidą tinklui. Tai
yra reketas. Taip realiai yra apgaunama valstybė. Viskas (tos nuolaidos tinklams)
skaičiuojama į sąnaudas ir nerodoma reali vaisto kaina...
− ...bet didžiausią įtaką kainoms turi vaistinių tinklai. Jie gali didinti, mažinti kainas. Jie gali
daryti įtaką gamintojui, kad jiems suteiktų nuolaidas nuo bazinių kainų. Gamintojai negali
tokių nuolaidų vaistinėms suteikti ir neturi ką daryti. Tada pakelia bendrai vaisto kainą ir
padaro nuolaidą tinklui. Todėl rinkoje vaisto kaina pakelta, vaistai brangsta...
− ...Rinkos reguliavimo įtaka labai didelė. Pavyzdžiui, vaistų, kurių labai mažas antkainis,
tiesiog neapsimoka turėti nei didmenininkui, nei vaistinei. Pavyzdžiui, insulinai. Jų mažas
antkainis, tad kai kurie tinklai insulinų neturi, jais neprekiauja. Neapsimoka, jei tu įdėsi 100
Lt, uždirbsi 1 Lt ir dar tuos pinigus atgausi ne iš karto, o kai sumokės ligonių kasos...
− ...Visi didmenininkai platina tuos pačius vaistus. Ar vaistinių tinklas bendradarbiauja su
vienu, ar su kitu didmenininku – jis vis tiek gauna visus vaistus. Kiekvienos verslo įmonės
tikslas – maksimizuoti savo pelną. Jei kitas didmenininkas vaistinei pasiūlo geresnes
prekybos sąlygas nei su ja susijęs didmenininkas, ji vis tiek pirks iš to didmenininko. Bet
Lietuvoje to nėra, nes viskas dėl tų antkainių: visi didmenininkai dėl antkainių ribojimo (visi
deda maksimalius antkainius) vaistinei vaistą parduoda už tą pačią kainą. Kai taip yra,
patogiau pirkti iš su tavim susijusio didmenininko, nes gali gauti geresnes nepinigines
sąlygas – ilgesnius atidėjimo terminus... Jei būtų atpalaiduoti antkainiai – tai ir konkurencija
atsirastų...
− ...Kiekvienas vaistinių tinklas perka iš savo didmenininko. Ir tik tuo atveju, jei „savas“
didmenininkas neturi, ieško kitur...
− ...Bendradarbiavimo niekas neriboja, nes vienas pats 100 proc. negali viskuo aprūpinti,
kad tavo vaistinė turėtų viską, ko reikia. Bet prioritetas – visąlaik savam didmenininkui.
174
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Pasiskirstymas yra toks: didmenininkai į savo vaistines 80 proc. asortimento patys veža, o 20
proc. perka iš kitų...
− ...Vaistinė neturi galimybės užsakyti iš kito didmenininko, nes būtų pažeisti savininkų
interesai. Tinklas priima kitą didmenininką tik kai reikia kažkokio išskirtinio vaisto, kurio
neturi jo didmena...
Taigi apibendrinant galima teigti, kad šiuo metu Lietuvos vaistų platinimo grandinė
pasižymi tokiomis savybėmis:
− vyrauja dideli vaistinių tinklai (valdantys per 100 vaistinių), užimantys didžiąją
mažmeninės vaistų rinkos dalį;
− didžiausios didmeninio vaistų platinimo įmonės susijusios su didžiausiais vaistinių tinklais;
− nepriklausomos vaistinės bei didmenininkai, neturintys savo vaistinių, užima mažą rinkos
dalį;
− vaistų gamintojai, iki šiol turėję didžiausią įtaką vaistų rinkoje, praranda savo įtaką, kurią
perima vaistinių tinklus ir didmeninio vaistų platinimo įmones valdančios kompanijos;
− daugėja didmeninio platinimo įmonių, fiziškai netvarkančių vaistų, tai lemia tam tikrą
vaistų platinimo verslo liberalizaciją ir skatina konkurenciją tarp šią veiklą vykdančių įmonių.
Vaistinių preparatų platinimo grandinės palyginimas su trijų ES šalių vaistinių preparatų
platinimo grandine
Siekiant palyginti vaistinių preparatų platinimo grandinės struktūrą Lietuvoje su
kitomis šalimis, vertinta tokių šalių praktika:
− Airija (pasirinkimo kriterijus − santykinai nedidelė, į Lietuvą panaši šalis);
− Vokietija (pasirinkimo kriterijus – šalis, taikanti vardinių vaistinių praktiką);
− Suomija (pasirinkimo kriterijus − santykinai nedidelė šalis, turinti koncentruotą
didmeninio platinimo tinklą).
Pasirinktų šalių tam tikros vaistų platinimo grandinės ypatybės yra įdomios, siekiant
palyginti šių grandžių struktūrą, sąveiką ir jų reguliavimą ir palyginti skirtingas vaistų
platinimo grandinės reguliavimo praktikas.
Airija
Airijoje176 kompensuojamieji ir nekompensuojamieji vaistai parduodami vaistinėse,
tačiau tam tikri nereceptiniai preparatai, pvz., tam tikri aspirino, paracetamolio ir vitaminų
produktai, mikstūros nuo kosulio, gali būti parduodami ir parduotuvėse, neturinčiose
vaistinės statuso. 2005 m. papildžius Medicinos produktų (Receptai ir pasiūlos
kontroliavimas) reglamentą, pirmą kartą leista parduoti ibuprofeną vaistinės statuso
neturinčiose parduotuvėse (maksimalus stiprumas – 200 mg /tabletė/kapsulė, maksimalus
pakuotės dydis – 12 tab., tik esant specifinėms indikacijoms, maksimali dozė – 400 mg,
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maksimali dienos dozė – 1200 mg). Buvo papildytas Nuodų reglamentas177, dėl to tapo
įmanoma faktiškai įgyvendinti šią platinimo nuostatą.
Nereceptinių vaistų išdėstymo vaistinėje nereglamentuoja jokie teisės aktai, tačiau
Airijos vaistų draugija nurodė, kad vaistai, kuriuos galima parduoti tik vaistinėse, nebūtų
pateikiami vartotojams savitarnos skyriuje. Taip siekiama užtikrinti, kad vaistininkas turėtų
galimybę dalyvauti kiekviename tokių vaistų įsigijimo procese. Draugija taip pat
rekomendavo, kad tam tikri vaistai nuo kosulio, kuriais gali būti piktnaudžiaujama, nebūtų
pateikiami savitarnos skyriuje.
Šiuo metu Airijoje yra 1394 vaistinės, arba 1 vaistinė 3000 gyventojų. Vaistinės
savininkas neprivalo turėti farmacinio išsilavinimo, taip pat įstatymai leidžia būti kelių
vaistinių savininku, kita vertus, 88 proc. visų vaistinių savininkų turi farmacinį išsilavinimą, o
12 proc. tokio išsilavinimo neturi. Nuo 2006 iki 2010 metų vaistinių tinklų valdomų vaistinių
skaičius išaugo iki 50 proc., o šiuo metu apie 55 proc. visų vaistinių priklauso vaistinių
tinklams, tuo tarpu 45 proc. veikia kaip savarankiškos vaistinės. Rinkoje yra 3 pagrindiniai
vaistų didmenininkai, o tarp didmenininkų ir vaistinių pastebima aiški integracija, kurios
galima išskirti kelias rūšis: vienam didmenininkui tiesiogiai priklauso 70 vaistinių, tuo tarpu
kiti du remia vaistinių plėtrą kapitalu. Vienos iš šių didmeninės prekybos įmonių savininkas
turi farmacinį išsilavinimą.
Apie 90 proc. nereceptinių vaistinių preparatų yra parduodama vaistinėse, o likę 10
proc. – prekybos centruose, parduotuvėse, neturinčiose vaistinės statuso. Nors apribojimų
vaistinėms steigti per se nesama, tačiau pagal 1996 m. Sveikatos apsaugos ir vaikų
departamento bei Airijos vaistinių sąjungos susitarimą atsirado apribojimų sudaryti
dalyvavimo Valstybinio kompensavimo schemose sutartis. Šie apribojimai buvo panaikinti
2002 m. Nuo 2002 m. priėmus Vyriausybės sprendimą panaikinti bendruomenės vaistinių
sektoriaus reguliavimą vis didesnis dėmesys skiriamas mažmeninei vaistų kainai.
Konsultacinė ataskaita, parengta Vyriausybės paskirtos Vaistinių įvertinimo grupės,
patvirtino, kad Airijos gyventojai už vaistus moka daugiau nei dauguma ES gyventojų. Taip
pat buvo patvirtinta, kad Airijos vaistų mažmenininkai taiko didžiausius antkainius Europoje.
Nepaisant akivaizdžių trūkumų, ataskaita sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo, kuris
paskatino spaudimo bendruomenės vaistinių atstovams didėjimą. 2009 m. birželio 18 d.
sveikatos apsaugos ir vaikų ministras paskelbė apie mokėjimų farmacininkams sumažinimą
pagal Finansinės pagalbos priemones Viešojo intereso akte, 2009 m., tai buvo padaryta
siekiant sumažinti mokesčių mokėtojų išlaidas vaistams, parduodamiems pagal GMS
(medicinos korteles), vaistų apmokėjimo schemą, ilgalaikių ligų schemą ir kitas
bendruomenės vaistų schemas.
Vokietija
Vokietijoje178 visi vaistai turi būti parduodami vaistinėse, tačiau, pagal Vokietijos
vaistų įstatymą (44 paragrafą), tam tikrų vaistų platinimas mažmeninės prekybos
parduotuvėse, neturinčiose vaistinės statuso, yra galimas, bet tik tuo atveju, kai jose yra
atitinkamą kvalifikaciją turintis darbuotojas. Produktų, kuriuos galima pardavinėti ne tik
vaistinėse, pardavimas savitarnos skyriuose yra leidžiamas, tuo tarpu toks tik vaistinėse
leidžiamų pardavinėti produktų išdėstymas draudžiamas Vaistų įstatymo (52 paragrafas).
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Nereceptinių vaistų išdėstymo vaistinėje nereglamentuoja jokie teisės aktai. Išdėstymas yra
priskiriamas reklamos priemonėms ir yra reglamentuojamas vaistų reklamos įstatymo.
Vokietijoje yra apie 21580 vaistinių, arba viena vaistinė 3800 gyventojų. Rinkoje
veikia 15 didmenininkų, turinčių 110 sandėlių. Vaistinės plotas turi būti ne mažesnis kaip 110
kv. m, jį sudaro pardavimo salė, saugykla, naktinio aptarnavimo patalpa, higienos patalpa ir
sandėlis, kuriame palaikoma žemesnė nei 20 laipsnių Cº temperatūra. Vaistinės savininkas
privalo turėti farmacinį išsilavinimą. Kelių vaistinių priklausymas vienam savininkui yra
ribojamas – vienas vaistininkas gali valdyti iki keturių vaistinių, t. y. vaistinių tinklai nėra
leidžiami. Tačiau numatoma, kad Vokietijoje bus plėtojamas bendradarbiavimas tarp
vaistinių ir frančizės sistemos, kadangi nors vaistinė negali priklausyti vaistinių tinklui, tačiau
vaistininkas gali tapti frančizės sistemos dalimi. Įsigydamas licenciją, vaistininkas lieka
nepriklausomas, tačiau vaistinė gali tapti panaši į tinklo vaistinę (frančizės pagrindu) ir
pardavinėti atitinkamus produktus.
Suomija
Suomijoje179 vaistai yra platinami per vaistų didmeninės prekybos agentus, vaistines
ir jų skyrius, kurie veikia kaip mažos vaistinės, ligoninių vaistines, vaistines sveikatos
priežiūros centruose, vietiniuose vaistų gamybos padaliniuose ir per užsienio gamintojų
atstovus Suomijoje. Visoms šioms veikloms plėtoti reikalinga kompetentingos institucijos
išduodama licencija. Tiek nereceptiniai vaistai, tiek žoliniai preparatai ir vitaminai /
mineralai, laikomi vaistais, gali būti parduodami tik vaistinėse. Vienintelė išimtis – nikotino
pakaitinės terapijos produktai, kuriuos leista pardavinėti ir parduotuvėse, neturinčiose
vaistinės statuso, nuo 2006 m. vasario 1 d. Nereceptinių vaistų pardavimas vaistinių
savitarnos skyriuose yra leistinas ir laikomas įprasta praktika.
2008 m. Suomijoje buvo 807 vaistinės (viena vaistinė aptarnauja apie 6600
gyventojų), iš kurių 194 yra vaistinių filialai. Dvi didmeninės prekybos įmonės yra
pasidalijusios visą nacionalinę rinką ir platina tiek vietinės gamybos, tiek importuojamus
vaistus. Vaistinių savininkai privalo turėti farmacinį išsilavinimą bei gauti atitinkamą Fimea
leidimą. Vaistinėms steigti taikomi griežti (geografiniai ir ekonominiai) reikalavimai, vienam
savininkui gali priklausyti tik viena vaistinė. Tačiau vaistinės gali turėti filialų, kurie
steigiami vietovėse, kuriose dėl mažo gyventojų skaičiaus steigti nepriklausomą vaistinę yra
netikslinga, tačiau filialas yra būtinas, siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą. Pagal Vaistų
aktą, ligoninių vaistinės tam tikrais atvejais taip pat gali tiekti vaistų privačioms vaistinėms.
Nuo 1970 m. Suomijos vaistų pardavimus galima apibūdinti kaip vieno kanalo
didmeninio platinimo sistemą. Iš esmės tai reiškia, kad tik vienas didmeninio platinimo
agentas yra atsakingas už vieno gamintojo produktų platinimą.
Įvertinus nagrinėtų šalių vaistų platinimo grandinės struktūrą ir situaciją, galima teigti,
kad Vokietija ir Suomija griežtai riboja vaistinių tinklų steigimąsi, taip siekdamos apsaugoti
rinką nuo koncentracijos mažmeninio vaistų pardavimo grandyje. Tačiau tiek Suomijoje, tiek
Vokietijoje didmeninėje vaistų platinimo grandyje dominuoja kelios didmeninio vaistų
platinimo kompanijos (Suomijoje iš viso yra tik du didmenininkai). Tai rodo, kad
didmenininkai daro mažiausią įtaką vaistų kainoms ir iš esmės negali daryti įtakos nei
galutiniam vartotojui, nei vaistų kainų galutiniam vartotojui, nes jų antkainis visose šalyse yra
vienaip ar kitaip ribojamas, o neturėdami sąlyčio su galutiniu vartotoju, didmenininkai negali
179

www.fimea.fi

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

241

niekaip jo paveikti ar riboti kitų rinkos dalyvių konkurencijos. Tuo tarpu visas šias neigimas
įtakas gali daryti būtent mažmeninė vaistų pardavimo grandis, todėl tokiose šalyse kaip
Vokietija, Suomija yra ribojamas vaistinių steigimas, ribojama galimybė kurtis vaistinių
tinklams, taip saugant rinką nuo oligopolijų atsiradimo ir jų galimos įtakos rinkai ir kitiems
jos dalyviams bei vartotojams.
Airijos vaistų platinimo grandinė yra panaši į Lietuvos. Ir Airijoje matomos tos pačios
problemos, kaip ir Lietuvoje: kai buvo atšaukti teisės aktai, iš dalies riboję (Airijoje nebuvo
draudžiama steigti vaistinių tinklų, tiesiog jiems buvo sudaromos mažiau palankios veiklos
sąlygos) tinklų kūrimąsi, vaistinių tinklai užėmė daugiau kaip pusę mažmeninės vaistų rinkos
ir atsirado didmeninių įmonių, susijusių su vaistinių tinklais. Kaip rodo Airijos įvairių
organizacijų reakcija180 bei vykdyti sektoriniai tyrimai, tai lėmė vaistų brangimą, vartotojų
nepasitenkinimą ir valstybės institucijų reakciją, kuria siekta užtikrinti vaistų prieinamumo
gerėjimą vartotojams.
Apibendrinant kitų šalių praktiką, galima teigti, kad šalyse, ribojančiose vaistinių
tinklų kūrimąsi, geriau reguliuojama vaistų rinka tenkinant galutinio vartotojo poreikius.
Šalys, panaikinusios apribojimus vaistinių tinklams kurtis, susiduria su rinkos koncentracija
kelių įmonių grupių rankose, vaistų brangimu, neigiama įtaka vaistų prieinamumui kainos ar
asortimento požiūriu.

7.2.7. Didmeninės ir mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandžių sąveikos ir jų
įtakos tiekiant vaistinius preparatus galutiniam vartotojui įvertinimas
Vertinant Lietuvos didmeninio vaistų platinimo ir vaistinių grandžių sąveiką ir įtaką
galutiniam vartotojui, reikia aptarti vaistų tiekimo grandinės struktūrą bei didmeninės ir
mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandžių funkcijas. Lietuvos vaistų tiekimo
grandinės struktūra yra detaliai išnagrinėta skyriuje „7.2.6. Lietuvos vaistinių preparatų
platinimo grandinės struktūros ir pokyčio įvertinimas, palyginimas su trijų ES šalių vaistinių
preparatų platinimo grandine“, kuriame išdėstytos ir pagrindinės vaistų tiekimo grandinės
problemos. Šiame skyriuje detaliau nagrinėjama tik didmeninės ir mažmeninės vaistų tiekimo
grandžių tarpusavio sąveika bei galimybė daryti įtaką galutiniam vartotojui, tiekiant jam
vaistus.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT)
pateikti duomenys apie Lietuvos didmeninio ir mažmeninio vaistų platinimo įmones;
− nacionaliniai teisės aktai;
− rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− vaistinių preparatų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu
metodais;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− ekspertinis nagrinėjamo klausimo duomenų vertinimas.

Economic and Legal Framework for Non−Prescription Medicines, 16th edition − June 2010, The Association of the European
Self−Medication Industry
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Didmeninio ir mažmeninio vaistų tiekimo grandžių įmonės sąveikauja dvejopai:
vykdydamos komercinę veiklą;
vykdydamos teisės aktais nustatytas funkcijas ir reikalavimus.

Didmeninio vaistų platinimo įmonių ir vaistinių tiekimo grandžių sąveikos analizei
pasitelktos penkių rinkos konkurencinių jėgų181 ir vertės−sąnaudų grandinės modelių182
analizės matricos. Vaistų prekybos įmonės, vykdydamos komercinę veiklą, sąveikauja kaip
tiekėjos ir klientės. Didmeninio vaistų platinimo įmonės yra vaistinių tiekėjos. Gamintojai ar
vaistų rinkodaros teisės turėtojai, išskyrus išimtinius pavienius atvejus, vaistų į vaistines
netiekia. Tai atlieka didmeninio vaistų platinimo įmonės, kurios perka daugelio gamintojų
vaistus, turi labai platų asortimentą ir užtikrina vaistų sandėliavimą ir išvežiojimą po vaistines
pagal vaistinių užsakymus. Vaistinės ar vaistinių tinklai yra didmenininkų klientai, kurie iš
didmenininkų įsigyja visą reikiamą vaistų asortimentą, naudojasi didmenininkų
transportavimo kanalais, kurie užtikrina greitą reikiamo užsakymo įvykdymą (Lietuvoje
užsakytą vaistą vaistinė iš didmenininko gauna vidutiniškai per dieną). Vykdant komercinę
veiklą didmeninių ir mažmeninių vaistų prekybos įmonių sąveika būtų įprasta didmenininkų
ir mažmenininkų sąveika, tačiau, kaip aprašyta skyriuje „7.2.6. Lietuvos vaistinių preparatų
platinimo grandinės struktūros ir pokyčio įvertinimas, palyginimas su trijų ES šalių vaistinių
preparatų platinimo grandine“, šiuo metu Lietuvoje yra susiklosčiusi situacija, kai dauguma
didmeninių vaistų platinimo įmonių yra susijusios su vaistinių tinklais Dėl to tinklinės
vaistinės perka vaistus tik iš susijusių didmeninių vaistų platinimo įmonių, tokiu būdu rinkoje
formuojasi išskirtinis esamų didmenos įmonių priėjimas prie distribucijos kanalų ir stiprėja
įėjimo barjerų konkurencinė jėga183. Iš nesusijusių didmeninių vaistų platinimo įmonių
vaistinių tinklai įsigyja vaistų tik tada, kai susiję didmenininkai neturi reikiamo asortimento.
Be abejo, nė vienas didmenininkas negali turėti viso reikiamo asortimento, tačiau stambieji
didmenininkai turi labai platų asortimentą, galintį patenkinti daugumos vaistinių poreikius.
Galima manyti, kad ateityje Lietuvoje besikeičiant įprastiems komerciniams santykiams tarp
didmenininkų ir mažmenininkų ir vis ryškėjant rinkos barjerų konkurencinėms jėgoms
nepriklausomų vaistinių arba mažų tinklų, kurie neturi susijusių didmeninių įmonių,
konkurencinis pranašumas silps. Tokią tendenciją, vertindami didmeninių ir mažmeninių
vaistų platinimo grandžių sąveiką, nurodo ir rinkos dalyviai. Rinkos dalyvių apklausa parodė
(apklausos ataskaita pateikta 4 priede), kad vaistinių tinklai pirmiausia perka vaistus iš
susijusių didmeninių įmonių ir tik tuo atveju, kai jos neturi reikiamų produktų, perka iš kitų
didmenininkų. Kadangi nė vienas didmenininkas neturi viso asortimento, rinkos dalyvių
nuomone, kiekvienas tinklas, turintis susijusį didmenininką, apie 80 proc. produktų įsigyja iš
jo, ir tik apie 20 proc. produktų ‒ iš nesusijusių didmenininkų. Tokia situacija Lietuvoje
skatina ne didmenininkų konkurencinio pranašumo plėtojimą siekiant pateikti vaistinėms
vaistinius preparatus geresnėmis sąlygomis (kaina, pristatymas, mokėjimo atidėjimas ir kt.), o
priešakinę integraciją184 (didmenos įmonių susiliejimą su vaistinių tinklais arba vaistinių
įsigijimą / steigimą).
Didmeninio vaistų platinimo įmonės ir vaistinės, vykdydamos teisės aktais nustatytas
funkcijas ir reikalavimus, sąveikauja specifinėje vaistų tiekimo grandinėje, kuriai teisės aktais
keliami specialūs, tik vaistų rinkai būdingi reikalavimai. Didmeninio vaistų platinimo įmonės
vadovaujasi geros platinimo praktikos reikalavimais, kurie yra bendri ES (Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB nuostatos bei Žmonių vartojimui skirtų
181
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vaistinių preparatų geros platinimo praktikos nuostatai 94/C63/03) ir perkelti į Lietuvos teisės
aktus (LR farmacijos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d.
nutarimu Nr. 1191 patvirtintos Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklės, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. V−320 ,,Dėl
Geros vaistų platinimo praktikos taisyklių patvirtinimo). Kadangi didmeninio vaistų
platinimo įmonės šiuo metu veikiančios rinkoje turi reikiamas licencijas ir pažymėjimus,
galima teigti, kad jos vykdo visus joms keliamus specialiuosius reikalavimus. Vaistinių
veikla taip pat yra licencijuojama185, todėl galima teigti, kad vaistinės, veikiančios rinkoje ir
turinčios licencijas, atitinka visus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad VVKT nuolat tikrina,
kaip didmeninio vaistų platinimo įmonės ir vaistinės vykdo nustatytus reikalavimus, rinkoje
veikia tik reikalavimus atitinkančios įmonės. Rinkos dalyvių apklausos duomenimis, VVKT
kontrolė yra griežta ir rinkoje negalėtų veikti didmeninių įmonių ar vaistinių, neatitinkančių
reikalavimų, o tai smarkiai didina įėjimo į rinką barjerus potencialiems konkurentams186.
Didmeninės vaistų platinimo įmonės ir vaistinės sąveikauja specifinių reikalavimų
įgyvendinimo srityje tik tiek, kiek tai yra būtina, pvz., dėl būtinojo asortimento vaistų
tiekimo, vaistų atšaukimo iš rinkos, vartotojų skundų dėl vaistų kokybės, besibaigiančio
galiojimo vaistų pakeitimo ir pan. Rinkos dalyvių nuomone, šiuos reikalavimus
įgyvendindamos abi vaistų tiekimo grandys bendradarbiauja geranoriškai, tad šiuo metu
rinkoje problemų nėra. Tos įmonės, kurios negalėjo atitikti geros platinimo praktikos
reikalavimų, buvo priverstos pasitraukti iš rinkos, todėl vaistų tiekimo kokybė vartotojams
yra gera ir atitinka ES reikalavimus.
Vertinant didmeninės ir mažmeninės vaistų tiekimo grandinės įtaką galutiniams
vartotojams, galima teigti, kad didmenininkai tiesioginės įtakos vartotojams neturi, nes, pagal
teisės aktų reikalavimus187, vaistus galutiniam vartotojui gali tiekti tik vaistinė. Todėl visa
įtaka galutiniam vartotojui pardavimo metu yra daroma vaistinėje:
- vaistininkas privalo pacientą informuoti apie kompensuojamųjų vaistų kainas ir siūlyti
rinktis iš kelių vaistų, tarp jų ir pigiausių;
- vaistininkas informuoja pacientą apie nereceptinių vaistų vartojimą;
- vaistininkas informuoja pacientą apie vaistų vartojimą, dozavimą, kitais klausimais
bet kokiu atveju, pacientui įsigyjant vaistą;
- vaistinių tinklai vykdo savo vaistinių reklamą, pristato įvairias akcijas ir nuolaidas,
vykdo pacientų lojalumo programas.
Didžiausia įtaka vartotojui daroma galutinio vaistų įsigijimo taške – vaistinėje, kai
vaistininkas parduodamas vaistą informuoja pirkėją. Galima manyti, kad vaistininkas gali
daryti įtaką galutinio vartotojo sprendimui, siūlydamas vaistą. Apibendrinant galima teigti,
kad didžiausią įtaką vartotojams daro vaistinių tinklai, nes pavienės vaistinės neturi išteklių
vykdyti reklamą.
Didmeninės ir mažmeninės vaistų prekybos įmonės daro įtaką galutinei vaisto kainai.
Kaip rodo skyriuje „7.1.5. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų
struktūros analizė“ pateikti duomenys, didesnę įtaką vaisto kainai daro mažmeninio vaistų
pardavimo grandis, nes joje leidžiami didesni prekybiniai antkainiai, palyginti su
didmeniniais prekybiniais antkainiais. Be to, didesnė įtaka kainai yra daroma tuo atveju, kai
vaistinių tinklai daro įtaką gamintojų kainoms. Didmeninio vaistų platinimo įmonių įtaka
vaistų kainai yra nedidelė. Tuo atveju, kai didmeninio ir mažmeninio vaistų platinimo įmonės
yra susijusios, jų galimybė paveikti kainas yra didžiausia.
LR Farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr. X−709
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VVKT, vadovaudamasi LR farmacijos įstatymo 15 str. 7 ir 8 dalimi, nuo 2010 m. į vaistų
tiekimo grandinę siekia įtraukti vaistų rinkodaros teisės turėtojus (dalimi atvejų tai būna
vaistų gamintojai), kad būtų užtikrintas geresnis vaistų tiekimas Lietuvos rinkai ir atitinkamai
pagerintas vaistų prieinamumas vartotojams, − iš vaistų rinkodaros teisės turėtojų (dalimi
atvejų tai yra gamintojai) prašoma informacijos apie vaistų tiekimo rinkai sutrikimus ir
informacijos apie pirmą vaistinio preparato pateikimą rinkai. VVKT pateiktų duomenų apie
šios informacijos rinkimą analizė pateikiama toliau.
Nuo 2010 gegužės 21 d. iki 2011lapkričio 15 d. gauti 842 rinkodaros teisių turėtojų
/ jų atstovų pranešimai apie vaistinių preparatų pirmą pateikimą rinkai / tiekimo sutrikimus.
95 paveiksle pateikiamas pranešimų skaičiaus pokytis atitinkamais metais.
95 pav. Pranešimai apie vaistinių preparatų pirmą pateikimą rinkai / tiekimo sutrikimus
Pirmojo pateikimo rinkai pranešimai
Tiekimo sutrikimų pranešimai

2010 m. (nuo 2010−05−21)
138
92

2011 m. (iki 2011−11−15)
449
163

Vertinant 95 paveikslo duomenis matyti, kad 2011 metais pranešimų apie vaistų
tiekimo sutrikimus gauta daugiau. Tai lėmė ilgesnis analizės periodas 2011 m. bei aktyvesnis
rinkodaros teisės turėtojų informacijos teikimas. 96 paveikslo grafike pateikiama informacija
apie pranešimų pasiskirstymą pagal tipus. Matyti, kad vyrauja pirmojo pateikimo rinkai
pranešimai.
96 pav. Pranešimų pasiskirstymas pagal tipus

Iš visų pateiktų pranešimų apie vaistų tiekimo sutrikimus tik 17,83 proc. 2010 m. ir
7,68 proc. 2011 m. nurodyta pranešimo pateikimo priežastis (žr. 69 lentelę).
69 lentelė. Informacijos pateikimas apie tiekimo sutrikimų priežastis
2010
%
2011
41
44,57%
47
Nurodyta priežastis
51
55,43%
116
Nenurodyta priežastis

%
28,83%
71,17%

Iš viso
88
167
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Išskiriamos 4 pateikimo rinkai sutrikimo priežastys (naudojantis VVKT pateiktais
duomenimis):
1) Gamybos sutrikimai
2) Planuoja atsisakyti registracijos
3) Rinkodaros
4) Saugumo
Kaip pateikimo rinkai sutrikimo priežastys 2010 m. ir 2011 m. pasiskirstė, nurodyta 97
paveiksle.
97 pav. Pateikimo rinkai sutrikimų priežastys
2010 %

Iš viso

2011 %

Gamybos sutrikimai

10

24,39%

23

48,94%

33

Planuoja atsisakyti registracijos

11

26,83%

0

0,00%

11

Rinkodaros

19

46,34%

22

46,81%

41

1

2,44%

2

4,26%

3

Saugumo

Kaip matyti iš 97 paveikslo, vyrauja rinkodaros ir gamybos sutrikimo priežastys.
Tačiau yra ir tokių svarbių priežasčių kaip vaisto saugumo sutrikimai – 4,26 proc. atvejų (kai
tiekimo sutrikimo priežastis aiškiai nurodyta) 2011 m.
Apibendrinant šią VVKT taikomą praktiką, galima teigti, kad ji yra svarbi tiek
vertinant, prognozuojant ir valdant Lietuvos vaistų asortimentą bei vartotojų aprūpinimą
vaistais, tiek vertinant vaistų gamintojų veiklą ir motyvus, vaistų saugumą. Tokia stebėsena
yra efektyvus Lietuvos vaistų rinkos (kartu ir vartotojų) aprūpinimo vaistais vertinimo
įrankis. Kaip matyti iš šios ataskaitos skyriaus „7.1.1. Vaistinių preparatų asortimento
pokyčio Lietuvoje bendrų tendencijų įvertinimas”, Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų
registre yra registruota daug daugiau vaistinių preparatų, nei realiai tiekiama į rinką. Taigi,
vadovaujantis vien registro duomenimis, galima padaryti klaidingas išvadas apie Lietuvos
vaistų asortimentą, nes dalis gamintojų ir/ar rinkodaros teisių turėtojų registruoja vaistus
rinkoje neplanuodami jų iš karto įvesti arba planuodami juos įvesti tik tam tikrais atvejais
(pvz., susidarius palankioms konkurencinėms sąlygoms, siekiant konkuruoti su kitais
gamintojais asortimentu ir pan.). Įgyvendinant šią stebėseną būtų pasiekiama tokių rinkos
stebėsenos ir valdymo tikslų:
− nuolat vertinama reali vaistų asortimento situacija Lietuvoje;
− prognozuojamas vartotojų aprūpinimas labai svarbiais vaistais;
− vertinamos vaistų tiekimo sutrikimo priežastys;
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− vaistų gamintojai ir/ar rinkodaros teisės turėtojai įtraukiami į vaistų tiekimo grandinę ir
skatinami bendradarbiauti ir keistis svarbia informacija su valstybės institucijomis.
7.2.8. Didmeninio vaistų platinimo sąvokos interpretacija nacionaliniuose teisės aktuose
ir santykio su vaistų rinkodaros teisės turėtojų atstovybių vykdoma veikla įvertinimas
Lietuvos teisės aktuose didmeninis vaistų platinimas yra apibrėžtas taip: Didmeninis
vaistinių preparatų platinimas – farmacinė veikla, kurią sudaro vaistinių preparatų
įsigijimas, turėjimas, tiekimas ar eksportas, išskyrus tiekimą fiziniams asmenims188.
Didmeninio vaistų platinimo apibrėžimas yra suderintas su Europos farmacijos teisyno
nuostatomis, didmeninio vaistų platinimo vykdymui aprašyti yra skirtas visas LR farmacijos
įstatymo skirsnis189, reikalavimus didmeniniam vaistų platinimui apibrėžia dar keli teisės
aktai190. Nagrinėjant Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinę nustatyta, kad
galiojantys ES ir Lietuvos teisės aktai numato galimybę didmeninio platinimo veiklą vykdyti
įmonėms, fiziškai netvarkančioms vaistų, jeigu atitinkamiems didmeninio vaistų platinimo
procesams jos turi galiojančias sutartis su atitinkamą veiklą vykdančiomis didmeninio vaistų
platinimo įmonėmis. Tai lėmė didmeninio vaistų platinimo įmonių skaičiaus didėjimą.
Paminėtina, kad didmeninio vaistų platinimo licencijas turi pakankamai didelis skaičius
įmonių rinkodaros teisės turėtojų, iš kurių dalis yra užsienio vaistų gamintojų antrinės
įmonės. Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip didmeninio vaistų platinimo sąvoką atitinka
didmeninio vaistų platinimo licenciją turinčių įmonių veikla ir kokią tai daro įtaką vaistinių
preparatų tiekimo grandinei.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT)
pateikti duomenys apie Lietuvos didmeninio vaistų platinimo licencijas turinčias įmones;
− nacionaliniai teisės aktai;
− rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− vaistinių preparatų rinkos dalyvių apklausos, vykdytos giluminio ir struktūruoto interviu
metodais;
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− ekspertinis nagrinėjamo klausimo duomenų vertinimas.
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo septintuoju skirsniu nustatyta, kad
didmeninį vaistų platinimą gali vykdyti tik atitinkamą licenciją turintis juridinis asmuo,
apibrėžiami esminiai licencijavimo reikalavimai, nustatomos didmeninio platinimo licencijos
turėtojo pareigos. Detaliau licencijos įgijimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1191 patvirtintose Farmacinės veiklos
licencijavimo taisyklėse, kuriose sukonkretinti reikalavimai informacijai ir dokumentams,
kuriuos reikia pateikti, norint gauti licenciją. Geros platinimo praktikos reikalavimai, kuriuos
turi atitikti didmeninį vaistų platinimą vykdanti įmonė, yra apibrėžti Geros vaistų platinimo
praktikos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
birželio 5 d. įsakymu Nr. V−320. Taisyklėse apibrėžti reikalavimai, keliami didmeninio
vaistų platinimo įmonių patalpoms, personalui ir jo kvalifikacijai, įvairioms valdymo
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas, 2006−06−22 Nr. X−709 2 str.
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas, 2006−06−22 Nr. X−709, 7 skirsnis, Didmeninis platinimas.
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procedūroms, dokumentacijai ir duomenų įrašams. Visuose minėtuose dokumentuose bei LR
farmacijos įstatymo 2 str., didmeninio vaistų platinimo sąvoka apibrėžiama įvairiais, vienas
kitą papildančiais aspektais. Todėl bet kuri įmonė, kuri siekia vykdyti vaistų didmeninį
platinimą, privalo turėti didmeninio vaistų platinimo licenciją bei platinimą vykdyti pagal
geros vaistų platinimo praktikos reikalavimus.
Paminėtina, kad pagal šiuo metu šalyje galiojančius teisės aktus didmeninio vaistų
platinimo sąvoka aiškinama taip, jog bet koks vaistų platinimo (išskyrus mažmeninio) etapas
– vaistinių preparatų įsigijimas, turėjimas, tiekimas ar eksportas, ‒ laikomas didmeniniu
vaistų platinimu ir reikalauja turėti didmeninio vaistų platinimo licenciją. Toks didmeninio
vaistų platinimo sąvokos interpretavimas leido susiklostyti situacijai, kad šiuo metu Lietuvoje
dauguma įmonių, turinčių didmeninio vaistų platinimo licenciją, nėra fiziškai vaistus
tvarkančios įmonės. Dauguma įmonių, turinčių didmeninio vaistų platinimo licenciją, yra
užsienio gamintojų filialai ar antrinės įmonės, vykdančios gamintojų atstovybių veiklą, bei
bendrovės, turinčios atstovaujamų gamintojų vaistų rinkodaros teises ir vykdančios
rinkodaros ir pardavimų skatinimo veiklas, įmonės, vykdančios kitas minimaliai su
didmeniniu vaistų platinimu susijusias veiklas. Įmonių, vykdančių fizinį vaistų tvarkymą ir
nevykdančių fizinio vaistų tvarkymo, pasiskirstymas pagal veiklas pateiktas 69 lentelėje.
Analizuojant VVKT pateikiamus duomenis apie didmeninio vaistų platinimo licencijas
turinčias įmones nustatyta, kad jau 2004 metais daugiau nei pusė didmenines vaistų platinimo
licencijas turinčių įmonių buvo užsienio vaistų gamintojų filialai ar antrinės įmonės
Lietuvoje, lietuviško kapitalo įmonės, vykdančios vaistų rinkodaros teisių turėtojų funkcijas,
bei kitos įmonės, vykdančios atskirus didmeninio platinimo etapus ir nevykdančios vaistų
platinimo į vaistines veiklos. 2004 metais didmeninio vaistų platinimo licencijas turėjo 74
įmonės, 2010 metais šis skaičius padidėjo iki 89 (neskaitant filialų licencijų). 2010 metais
dauguma įmonių, turinčių didmeninio vaistų platinimo licenciją, nevykdė vaistų platinimo į
vaistines ir buvo fiziškai vaistų netvarkančios įmonės.
70 lentelė. Įmonių, turinčių didmeninio vaistų platinimo licenciją, pasiskirstymas pagal
veiklas, 2010 m.
Eil.Nr. Veikla
Įmonių skaičius
1.

Fiziškai vaistus tvarkančios įmonės

15

2.

Fiziškai vaistų netvarkančios įmonės

74

Iš viso:

89

Vertinant teisės aktų sąlygotą didmeninio vaistų platinimo sąvokos interpretaciją,
galima teigti, kad teisės aktais yra leidžiama įmonėms, fiziškai netvarkančioms vaistų,
vykdyti didmeninį vaistų platinimą, jeigu jos turi sutartis su įmonėmis, užtikrinančiomis
atitinkamus fizinio vaistų tvarkymo etapus. Šios teisės aktų nuostatos perkelia Europos
farmacijos teisyno nuostatas į nacionalinę teisės sistemą ir skatina konkurenciją didmeninio
vaistų platinimo segmente bei įgalina farmacijos verslo įmones (gamintojus ir jų atstovybes,
rinkodaros teisės turėtojus, prekybos ir rinkodaros įmones) vykdyti daugiau įvairių veiklų –
ne tik registruoti vaistus ir vykdyti jų rinkodarą ir pardavimų skatinimą, bet ir vykdyti
didmeninį vaistų platinimą. Tokiu būdu skatinama konkurencija Lietuvos vaistų rinkoje ir
mažinami barjerai į rinką ateiti naujiems dalyviams, norintiems vykdyti didmeninio vaistų
platinimo veiklas, o tai yra teigiamas reiškinys.
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Tyrimo metu nustatyta, kad rinkos dalyviai, ypač fiziškai vaistus tvarkančios įmonės,
gana negatyviai vertina tokią situaciją. Jos teigia, kad fiziškai vaistų netvarkančios įmonės tik
naudojasi fiziškai vaistus tvarkančių įmonių infrastruktūra, personalo kvalifikacija, logistikos
sistema. Pateikiame būdingiausias rinkos dalyvių nuomones apie didmeninio vaistų platinimo
sąvokos interpretaciją ir jos taikymą:
− ...ES turėjo įtakos, bet tai buvo mažesnių didmenininkų problema. Jei tu keli
kokybinių reikalavimų karteles (pavyzdžiui, reikalavimai sandėliams), tai tie, kas negalėjo
išsilaikyti, investuoti, – užsidarė. Bet rinkai tai sveika. Jei kažkurios įmonės negali užtikrinti
kokybės, tai gal ir gerai, kad jos nebeveikia. Mažesnės užsidarė, bet stambesnių didmenininkų
lygmenyje – viskas gerai...
− ...geros vaistų platinimo praktikos reikalavimai iš esmės įspraudė
didmenininkus į kokybės rėmus. Tai pasidarė kaip standartas...
− ...Įstojimas į ES esminės įtakos veiklai neturėjo. Reikėjo kažką patobulinti –
ventiliacijos sistemą, temperatūros kontrolę ir pan. Tai daugiau formalumas, nieko ypatingo.
Atsirado gal 20 bylų, kuriose aprašytos procedūros...
− ...Pavojus tikriesiems didmenininkams, kad užsienio atstovybės gali pačios
dalyvauti viešuosiuose konkursuose (ligoninių, VLK). Jau buvo tokių atvejų. Stambiausios
sumos lieka jiems, o tikriesiems didmenininkams lieka tik „pavežiojimai po vaistines“...
− ...Kitos įmonės gali nesunkiai įsigyti didmeninio platinimo licenciją, su
mumis sudaro sutartis dėl sandėliavimo ir išvežimo į vaistines, mes padedame parengti
procedūrų vadovą, ir taip tenkinami visi reikalavimai...
Teisės aktuose pateikiamas vaistų didmeninio platinimo sąvokos apibrėžimas yra
suderintas su ES teisės aktais. Be to, jis mažina anksčiau buvusius dirbtinius apribojimus
įmonėms vykdyti didmeninio vaistų platinimo veiklas, nes reikalauja užtikrinti tik tokius
vaistų platinimo etapus pagal geros vaistų platinimo praktikos reikalavimus, kuriuos įmonė
realiai vykdo, o kitiems etapams (pvz., sandėliavimui) sudaro galimybes samdyti atitinkamą
licenciją ir infrastruktūrą bei kompetencijas turinčias įmones, bet visą atsakomybę už vaistų
didmeninį platinimą palieka licencijos turėtojui. Tokiu būdu liberalizuojama rinkos
reguliacija, mažinami barjerai naujiems rinkos dalyviams, bet išsaugomi reikalavimai
užtikrinti visų vaistų platinimo etapų vykdymą pagal nustatytus reikalavimus ir išsaugoma
didmeninį platinimą vykdančios įmonės atsakomybė už visus vaistų platinimo etapus.
Todėl galima teigti, kad šalies teisės aktai kelia optimalius reikalavimus visoms
įmonėms, nesvarbu, ar jos vykdo visus, ar tik atskirus teisės aktuose nurodytus vaistų
platinimo etapus.
Atsižvelgiant į skyriuose „7.2.6. Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinės
struktūros ir pokyčio įvertinimas, palyginimas su ES šalių vaistinių preparatų platinimo
grandine“ ir „7.2.7. Didmeninės ir mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandžių sąveikos
ir jų įtakos tiekiant vaistinius preparatus galutiniam vartotojui įvertinimas“ nustatytas
tendencijas, kai rinkoje vyksta vertikali vaistų didmenininkų ir mažmenininkų integracija,
didmeninio vaistų platinimo reikalavimų taikymas gali sąlygoti situaciją, kai į rinką bus
sudėtinga ateiti naujiems dalyviams, pavyzdžiui, naujiems vaistų rinkodaros teisių turėtojams,
nes jie nebegalės platinti vaistų, jeigu su vaistinių tinklu susijusiam didmenininkui jų vaistai
bus nepatrauklūs ir jis tiesiog nesuteiks galimybės naujam rinkos dalyviui atitikti didmeninio
vaistų platinimo reikalavimų ir neužtikrins fizinio vaistų tvarkymo. Kita vertus, vykstant
vertikaliai integracijai ir daliai nepriklausomų didmenininkų neturint savo vaistinių tinklų ir
prarandant didmeninės vaistų rinkos dalį, kurią užima su tinklais susiję didmenininkai,
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sukuriama papildomos veiklos galimybė – padėti kitiems rinkos dalyviams tenkinti
didmeniniam vaistų platinimui keliamus reikalavimus (dėl fizinio vaistų tvarkymo) ir taip
išlikti konkurencingiems.
Kitas didmeninio vaistų platinimo aspektas, kurį nurodo rinkos dalyviai, yra tas, kad
užsienio vaistų gamintojų atstovai, turėdami didmeninio vaistų platinimo licencijas, pradeda
konkuruoti su didmenininkais ir tiesiogiai platinti vaistus sveikatos priežiūros įstaigoms (per
viešuosius vaistų pirkimo konkursus). Rinkos dalyvių nuomone, tai iškreipia konkurenciją
rinkoje ir iškreipia didmeninio vaistų platinimo prasmę. Tokia situacija mažina rinkoje
esančių didmeninės vaistų prekybos įmonių konkurencingumą. Kita vertus, tai yra
didmeninės prekybos įmonių nuomonė, o naujų rinkos dalyvių atsiradimas didina
konkurenciją, kuri yra sveikas reiškinys ir gali skatinti mažėti vaistų kainas.
Atskirai buvo analizuoti reikalavimai, keliami didmeninio vaistų platinimo įmonėms.
Išnagrinėjus ES vaistų platinimo įmonėms taikomus reikalavimus (Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2001/83/EEB direktyvos VII skyrių ,,Didmeninis platinimas“ ir
Žmonėms skirtų vaistinių preparatų geros platinimo praktikos gaires Guidelines on Good
Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (94/C 63/03) (toliau − GPP
gairės)) pažymėtina, kad Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 320 (toliau −
GPP taisyklės), neapima visų GPP gairėse išdėstytų nuostatų. Į Geros vaistų platinimo
praktikos taisykles neperkeltos principinės nuostatos, tokios kaip:
− tam, kad visoje vaisto platinimo grandinėje nuo gamintojo iki vaistinės būtų užtikrinta
gamintojo vaistiniam preparatui suteikta kokybė, didmenininkai turi sukurti ir valdyti
atitinkamą kokybės sistemą.
Reikalavimas sukurti kokybės sistemą įvardytų jos sudėtines dalis ir suformuluotų daugelį
kitų reikšmingų reikalavimų, pvz., įmonėje turėti patvirtintą struktūrinę organizacijos schemą
(organisation chart), kurioje, be kita ko, būtų aiškiai apibrėžta vaistų platinimo įmonės
farmacinės veiklos vadovo vieta, nuo to tiesiogiai priklauso jo galimybė vykdyti nustatytas
pareigas ir priimti atitinkamus su pareigų vykdymu susijusius sprendimus. GPP gairėse taip
pat nurodyta, kad atsakingas asmuo savo pareigas turi vykdyti pats, taigi jos turi būti
konkretizuotos, o tai GPP taisyklėse nėra akcentuota.
− kuriant vaistų platinimo įmonės kokybės sistemą, turėtų būti atsižvelgta į susijusias
gamintojams taikomo geros gamybos praktikos vadovo I skyriaus ,,Kokybės valdymas“
(toliau – GPP nuostatos) atitinkamas nuostatas. Pvz., visos vykdomos operacijos turi būti
aiškiai apibrėžtos ir patvirtintos; turi būti aiškiai apibrėžtos vadovaujančio personalo
pareigos; turi būti iš anksto pasirengta visoms vykdomoms operacijoms; turi būti atlikti visi
būtini patikrinimai ir validacijos; vaistiniai preparatai turi būti patikrinti pagal nustatytas
procedūras; vaistinis preparatas negali būti tiekiamas tol, kol atsakingas asmuo nepatvirtina,
kad jis atitinka jam keliamus reikalavimus ir gali būti tiekiamas; pakankamomis priemonėmis
turi būti užtikrinta, kad vaistiniai preparatai yra sandėliuojami ir tiekiami (įskaitant
transportavimą) tinkamomis, t. y. gamintojo nurodytomis, sąlygomis; taip pat turi būti
vykdomas kokybės sistemos vidaus auditas ir periodiškai įvertinama, ar kokybės sistema yra
efektyvi.
GPP taisyklėse nenustačius reikalavimo atsižvelgti į minėtas GPP gairių nuostatas, trūksta
reikalavimų vaistų platinimo įmonei įvertinti ir patvirtinti vaistinių preparatų tiekėjus ir
gavėjus; įrengiant vaistų sandėliavimo patalpas, ypač šaltas, bei atliekant vaistų platinimo
operacijas, kur reikia, taikyti patalpų, įrangos, sistemų, vykdomų procesų kvalifikacijos ir
validacijos principus; netinkamai apibrėžtas vaistinių preparatų karantinas; neakcentuotas
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atsakingo asmens vaidmuo priimant sprendimus dėl vaistinio preparato statuso, pvz.,
,,karantine“, ,,priimtas į sandėlį“, ,,leistas tiekti“ ir kt.
− vaistų platinimo įmonėje įdiegta atsekamumo sistema turi įgalinti nustatyti bet kurį
defektyvų vaistinį preparatą.
Pagal GPP taisyklėse nėra nustatyta, kad specialiųjų vaistinių preparatų laikymo sąlygų
kontrolei sandėlyje reikia naudoti tokią įrangą, kuri laiku signalizuotų apie nuokrypius nuo
apibrėžtų ribų (aliarmo sistema); transportuoti vaistinius preparatus tomis pat gamintojo
nustatytomis laikymo sąlygomis, o termolabiliems vaistiniams preparatams naudoti specialias
priemones; vaistų platinimo įmonės procedūros turi būti patvirtintos ir pasirašytos asmens,
atsakingo už kokybės sistemą; vaistų platinimo įmonėje daromi duomenų įrašai turi užtikrinti
vaistų tiekėjų ir gavėjų atsekamumą; vaistiniai preparatai turi būti sandėliuojami atskirai nuo
kitų prekių, atitinkamai apsaugoti nuo sugedimo dėl šviesos, drėgmės ir temperatūros
poveikio; vaistų platinimo įmonė pavojaus atveju turi būti pasirengusi vaistinius preparatus
gavėjams pristatyti nedelsiant. Taip pat nenustatyti konkretūs reikalavimai vaistinių preparatų
transportavimui ir transportuotojams, jeigu tai atlieka ne pati vaistų platinimo įmonė, o kitas
ūkio subjektas pagal sutartį. Nenustatyta, kad sprendimą dėl grąžintų vaistinių preparatų
priskyrimo atsargoms, leistoms tiekti, priima atsakingas asmuo, t. y. farmacinės veiklos
vadovas. Nenustatyta, kad vaistų platinimo įmonėje turi būti paskirtas už atšaukimo atlikimą
ir koordinavimą atsakingas asmuo. Nenustatyti specialūs reikalavimai dėl tiekimui netinkamų
vaistinių preparatų, t. y. grąžintų, išbrokuotų, atšauktų iš rinkos ar falsifikatų, nenumatyta,
kad priimant susijusius sprendimus turi dalyvauti ir vaistų platinimo įmonės kokybės
sistemos atsakingas asmuo bei vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas. Neakcentuotas
vaistinių preparatų sandėliavimo ir transportavimo metu galimas užkrato mikroorganizmais ir
jų sumaišymo tarpusavyje (angl. cross contamination) pavojus. Neakcentuoti vaistų
platinimo įmonės veiksmai, įtariant ar nustačius vaistų falsifikatų.
Trūkstamų elementų nebuvimas GPP taisyklėse reiškia, kad galiojantys nacionaliniai
reikalavimai didmenininkams neapima visų ES reikalavimų, visos GPP gairių nuostatos
nebuvo įgyvendintos nacionalinėje teisėje nei 2001 m., kai GPP taisyklės buvo parašytos, nei
vėliau, Lietuvai įstojus į ES. Todėl didmeninio vaistų platinimo įmonės iš esmės nevykdo
dalies reikalavimų, nes nacionaliniai teisės aktai jų nenustato. Tai reikštų, kad nepakankami
GPP reikalavimai galimai neužtikrina Lietuvos vaistų platinimo įmonių veiklos atitikties ES
taikomiems GPP reikalavimams.
Lietuvos didmenininkų, bendradarbiaujančių su konkrečiais vaistų gamintojais,
patirtis parodo, kad gamintojai, audituodami būsimus savo partnerius, kelia jiems didesnius
reikalavimus (sandėliavimo patalpų temperatūros žemėlapių, šaltų patalpų kvalifikacijos,
laikymo sąlygų monitoringo įrangos su aliarmo sistema ir kt.), negu yra nustatyta šiuo metu
galiojančiose GPP taisyklėse, o tai tik patvirtina, kad ne visos ES GPP gairių nuostatos yra
perkeltos ir įgyvendintos.
Apibendrinant galima teigti, kad teisės aktai nereikalauja iš didmeninio vaistų
platinimo įmonių vykdyti fizinį vaistų tvarkymą, šią funkciją jos gali pavesti atitinkamą
infrastruktūrą ir kompetencijas turinčioms fizinį vaistų tvarkymą vykdančioms įmonėms. Ir
tai yra pagrindinis veiksnys, skatinantis ateiti į rinką naujus dalyvius. Kita vertus, teisės aktai
nesumažina didmeninio vaistų platinimo įmonės atsakomybės už vaistų platinimo
reikalavimų nevykdymą, net ir perdavusi dalį funkcijų fiziškai vaistus tvarkančiai įmonei,
didmeninio vaistų platinimo įmonė privalo užtikrinti geros vaistų platinimo praktikos
reikalavimus. Patys geros vaistų platinimo praktikos reikalavimai nėra visai perkelti iš ES
teisės aktų į nacionalinius. Tai gali lemti netinkamą vaistų platinimo kokybę, nes didmeninio
vaistų platinimo įmonės, besivadovaudamos nacionaliniais teisės aktais, neprivalo užtikrinti
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tam tikrų vaistų platinimo praktikos elementų. Šią nacionalinių teisės aktų spragą yra būtina
užpildyti.
7.3. III UŽDAVINYS: Nustatyti teigiamą ir neigiamą direktyvos 89/105/EEB ir ją
perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikį vaistinių preparatų įrašymui į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ir Kompensuojamųjų vaistinių
preparatų sąrašus bei Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną
Šiame skyriuje nagrinėjami konkretūs tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ klausimai, kurių tikslas yra skirtingais
aspektais įvertinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų prieinamumą Lietuvos vartotojams.
Šiame skyriuje didžiausias dėmesys buvo skirtas vaistinių preparatų įtraukimo į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
sąrašus (toliau – Sąrašai) bei Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (toliau –
Kainynas) reguliavimo mechanizmams.
7.3.1. Vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą teisinio reglamentavimo
bei jo įgyvendinimo įvertinimas ir rinkos dalyvių lūkesčiai
Vertinant Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus
įtaką vaistinių preparatų įtraukimui į nacionalinę kompensavimo sistemą, buvo analizuojami
teisiniai mechanizmai, kurių įtaka įtraukiant vaistus į kompensavimo sistemą yra tiesioginė ir
didžiausia. Galimas teisinių mechanizmų poveikis buvo lygintas su rinkos dalyvių lūkesčiais,
nustatytais vykdant Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausą.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai teisės aktai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti tyrimo metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu metodu.
Europos farmacijos teisyno (Tarybos direktyvos 89/105/EEB) nuostatos, skirtos
suvienodinti valstybėse narėse taikomus reikalavimus vaistų įtraukimo į nacionalines
sveikatos draudimo sistemas tvarkai, nustato tik labai bendrus principus:
− maksimalią sprendimų priėmimo trukmę;
− reikalavimą nustatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis vaistai įtraukiami arba
neįtraukiami į kompensuojamųjų vaistų sąrašą;
− apie pasirinktus kriterijus valstybė narė turi pranešti Europos Komisijai;
− sprendimai dėl įtraukimo / neįtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą turi būti
priimami tik vadovaujantis nustatytais kriterijais, nurodant pagrįstas priežastis bei suteikiant
galimybę suinteresuotiems asmenimis ginti savo teises skundžiant priimtus sprendimus.
Europos farmacijos teisyno (Tarybos direktyvos 89/105/EEB) nuostatos konkrečių
vertinimo kriterijų, tvarkų ar kitokių konkrečių normatyvų nenustato ir tai palieka spręsti
valstybei narei. Todėl iš esmės vaistų įtraukimas į nacionalinę kompensavimo sistemą
priklauso tik nuo šalies sveikatos politikos.
Lietuvoje pagrindiniai teisės aktai, kurie perkėlė Europos farmacijos teisyno (Tarybos
direktyvos 89/105/EEB) nuostatas į nacionalinę teisės sistemą, buvo 2006 m. priimtas LR
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farmacijos įstatymas191 ir 2007 m. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu192 patvirtintas
naujas Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašas. Įvertinus
paskutinius teisės aktų pakeitimus193, galima teigti kad Lietuvos teisės aktai gerai perkėlė
Tarybos direktyvos 89/105/EEB nuostatas į nacionalinę teisės sistemą, nes:
− teisės aktuose yra konkrečiai apibrėžtos sprendimų dėl vaistų įtraukimo /
neįtraukimo į kompensavimo sistemą trukmės;
−
yra nustatyti vaistinių preparatų vertinimo kriterijai ir pagal juos nustatytos
vertinimo reikšmės balais;
− yra numatyta sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistą į kompensavimo sistemą
priėmimo tvarka;
− nustatytos paraiškų dėl vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą
formos;
− yra sudaryta galimybė apskųsti sprendimus dėl vaistinio preparato neįtraukimo į
kompensavimo sistemą.
Taigi visos esminės direktyvos nuostatos formaliai yra įgyvendintos.
Šiuo metu Lietuvoje galiojančią vaistų įtraukimo į nacionalinę kompensavimo sistemą
galima būtų apibūdinti taip:
Pirmiausia vaistas privalo būti įtrauktas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų
joms gydyti (A sąrašas) arba kompensuojamųjų vaistų (B sąrašas) sąrašus
(pagal šiuo metu galiojantį LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio
5 d. įsakymą Nr. 159, vaistai į Kompensuojamųjų vaistų (B sąrašą) neįrašomi);
Tik įtrauktas į minėtus sąrašas vaistas gali būti įrašytas į Kompensuojamųjų
vaistų kainyną;
Apskaičiuojamos ir tvirtinamos kompensuojamųjų vaistų bazinės kainos.
Pati vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą schema – dokumentų pateikimas,
vertinimas, ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, kompensuojamųjų
vaistinių preparatų sąrašų sudarymas ir jų keitimas, bazinių kainų nustatymas,
kompensuojamųjų vaistų kainyno papildymas ir skelbimas − yra sudėtinga ir suprantama
gana siauram ratui specialistų (tiek valstybės tarnautojams, tiek vaistų rinkodaros teisės
turėtojų darbuotojams). Kita vertus, šiuo metu galiojantys teisės aktai nustato tiksliausią ir
skaidriausią vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą tvarką, palyginti su ankstesniais teisės
aktais. Taigi galima teigti, kad šiuo metu galiojanti vaistų įtraukimo į nacionalinę
kompensavimo sistemą praktika yra geriausia, kokia buvo sukurta Lietuvoje. Vaistinių
preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą teisinio reglamentavimo pokyčių, susijusių su
Tarybos direktyvos 89/105/EEB nuostatų perkėlimu, įtaka sprendimų priėmimui,
kompensuojamųjų vaistų vartojimui ir kompensavimui pateikta kituose skyriaus „7.3. III
UŽDAVINYS: Nustatyti teigiamą ir neigiamą direktyvos 89/105/EEB ir ją perkėlusių
nacionalinės teisės aktų poveikį vaistinių preparatų įrašymui į Ligų ir kompensuojamųjų
vaistinių preparatų joms gydyti ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus bei
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną“ poskyriuose.

LR farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr.X−709
LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymas Nr.V−91 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
balandžio 5 d. įsakymo nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“
193
LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr.V−617 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. balandžio 5 d. įsakymo nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“
191
192

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

253

Lietuvos vaistų rinkos dalyviai vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą procesą
vertina neigiamai. Kiekybiniu užsienio vaistų gamintojų atstovų nuomonių tyrimu nustatyta,
kad būtent vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašus ir kainyną procesą ir naujų
(pažangiausių) vaistų įtraukimą į kompensavimo sistemą procesą rinkos dalyviai vertina
blogai. Vertinimo sritys „Vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą procesas (jo
aiškumas, skaidrumas, procedūros adekvatumas)“ ir „Naujausios kartos vaistų ar
pažangiausių gydymo metodų atėjimo į rinką (jų kompensavimo) užtikrinimas“ iš visų
vertintų rinkos dalyviams aktualių sričių buvo įvertintos blogiausiai ir užėmė 34 ir 35
įvertinimo vietas, įvertinimo balų reikšmė ‒ tarp „labai blogai“ ir „blogai“. Rinkos dalyviai
akcentavo ne tiek pačių teisės aktų ar įvairių tvarkų netobulumą, o jų netinkamą
įgyvendinimo praktiką, procesų ir sprendimų, kurie priklauso nuo valstybės tarnautojų,
neskaidrumą ar sprendimų nemotyvuotumą. Pateikiame keletą apklaustų rinkos dalyvių
nuomonių:
− ...Vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną procese trūksta
skaidrumo. Tai galima kitaip vadinti viešumu. Neaišku, kaip vyksta pats procesas. Mes pateikiam
paraišką, ir tiek. O dalyvauti, žinoti, kas ką vertino, kas ką manė (kokie ekspertai), kokie
rezultatai – mes negalim. Reikia daugiau žinoti tiek gamintojams, tiek ir visuomenei. Turi būti ši
informacija viešai skelbiama internete. Ir tą numato teisės aktai, bet jie yra nevykdomi. VVKT
turėtų publikuoti, viešinti protokolus. Gal jie (protokolai) ir labai geri, bet kai neviešinami – tai
sunku kažką pasakyti...
− ...Čia (vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną procese) yra dvi
sistemos. Pirma, generiniai vaistai – čia viskas aišku ir gerai. Sumažėjo generinių vaistų kainos.
Bet kai įtraukiama nauja substancija – jau tamsus miškas. Gal yra lobizmo. Papuola ne pirmo
būtinumo vaistai... Sistemos yda – specialistai yra priklausomi, jie pančiojami lobistinių interesų.
Reikia „prisiekusiųjų“... ir jie turi būti gerai apmokami. Dabar labai subjektyvi sistema. Čia
negalioja jokie farmakoekonomikos dėsniai. Tai aktuali sritis, bet ne tokiems gamintojams kaip
mes, nes mes nepretenduojame į kompensacijas...
− ...Kompensuojamųjų vaistų sąrašas – senas pūlinys. Reikia kompensuoti ne vaistus, o
ligų gydymą. Būtų panašu, kaip mokinio krepšelis. Bet kadangi viską vykdo tie patys valdininkai
– niekas iš esmės nesikeičia...
− ...Viskas tarsi aišku, kai skaitai, bet neobjektyvu, nes yra X valdininkas, kuris rašo
balus. Neaiškūs tų balų skyrimo motyvai. Kompensavimo kriterijai neobjektyvūs. Pavyzdžiui,
įmonė turi eksperimentinį vaistą nuo 2008 m. Jau kelinti metai jo vis neįtraukia į sąrašą. Bet
vadovas tiesiai pasakė – kyšių nemokės. Funkcionieriai vertino galimybes, rašė balus – neužteko
0,05 balo, neįtraukė, nes yra rezervinis sąrašas. Bet kai panašių vaistų nebeliko – ministerija pati
paskambino. Dabar vėl viskas iš naujo derinama...
− ...Aiškus, bet neskaidrus, pilna landų korupcijai. Kad įtrauktų vaistą į
kompensuojamųjų vaistų sąrašą, reikia duoti paraišką, tada ją svarsto komisija, rašo balus (ar
ekonomiška ir pan.). Dėl to labai ilgas kompensuojamųjų vaistų registravimo procesas. Todėl
įmonėse atsirado „korporatyvinių reikalų direktoriai“. Iš esmės jie turi visokių pažinčių
ministerijose ir bando pramušti kompensavimo reikalus greičiau. Šie žmonės „žino, kaip viską
padaryti“. Bet čia jau ne su ES susijęs dalykas – tai mūsų valstybės reikalai...

Apibendrinant vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą įvertinimą,
galima teigti, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai yra pakankamai aiškūs ir konkretūs, ir tai
nauja ir pažangi praktika. Tačiau rinkos dalyviai šią praktiką vertina labai neigiamai. Todėl
tikėtina, kad net esant pakankamai geram (aiškiam, skaidriam) reglamentavimui vaistų
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įtraukimo į kompensavimo sistemą praktika dar nėra pakankamai gera, netenkina rinkos
dalyvių lūkesčių. Rinkos dalyvių manymu, vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą
praktika nėra gera dėl to, kad nėra nuoseklios vaistų kompensavimo politikos, daug
galimybių priimti neskaidrius arba nekompetentingus sprendimus.
7.3.2. Vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą teisinio reglamentavimo
pokyčių įtaka sprendimų priėmimui
Šiame skyriuje nagrinėjama galima teisinio reglamentavimo pokyčių, atsiradusių dėl
Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo, įtaka:
− sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistinius preparatus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašas) trukmei;
− sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistinius preparatus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašas) pagrįstumui.
Taigi šiame skyriuje nagrinėjamas tik naujų vaistinių preparatų patekimas į
nacionalinę kompensavimo sistemą. Naujus vaistinius preparatus įtraukti į kompensavimo
sistemą dažniausiai siūlo originalių vaistų gamintojai, kai vaisto bendriniu pavadinimu
(veikliosios medžiagos) iš viso nėra nacionalinėje kompensavimo sistemoje.
Generinių vaistų gamintojai, kai vaistas jau įtrauktas į Ligų ir kompensuojamųjų
vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas) ar/ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašas), savo
vaistinius preparatus įtraukti į kompensavimo sistemą teikia pagal kitą procedūrą – teikia
paraišką įtraukti vaistą į Kompensuojamųjų vaistų kainyną, ir vaisto terapinė ar
farmakoekonominė vertė nenustatoma, o ar vaistas bus įtrauktas į Kompensuojamųjų vaistų
kainyną, priklauso tik nuo jo kainos ir kainos santykio su jau esančių Kainyne vaistų
kainomis. Generinių vaistų patekimo į kompensavimo sistemą procedūra šiame skyriuje
nenagrinėjama.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai teisės aktai;
− LR sveikatos apsaugos ministerijos pateikti duomenys apie į kompensavimo sistemą
2003−2004 ir 2009−2010 metais įtrauktus vaistinius preparatus ir jų įvertinimą sprendimų
priėmimo trukmės požiūriu bei vaistinių preparatų terapinės ir farmakoekonominės vertės
požiūriu.
Taikyti duomenų analizės metodai:
- ekspertinis teisės aktų vertinimas;
- kiekybinė duomenų analizė.
Analizuoti du periodai – 2003−2004 metų ir 2009−2010 metų. Analizės laikotarpis
pasirinktas siekiant įvertinti skirtingais analizuojamais periodais galiojusių teisės aktų įtaką
priimant sprendimus įtraukti vaistinius preparatus į kompensavimo sistemą. 2003–2004 metų
laikotarpiu vaistinių preparatų įtraukimą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti
sąrašą (A sąrašas) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašas) reglamentavo LR sveikatos
apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų
vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos
priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo“.
2009–2011 metų laikotarpiu vaistinių preparatų įtraukimą į Ligų ir kompensuojamųjų
vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašas)
reglamentavo LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymas Nr.V−91 „Dėl
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Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. 159
„Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“
ir jo vėlesnės redakcijos.
Esminiai skirtingais periodais galiojusių teisės aktų skirtumai buvo tokie:
LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. 159:
o nebuvo konkrečių kriterijų įtraukti vaistą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų
joms gydyti sąrašą (A sąrašas);
o neaiškiai nustatyta sprendimų priėmimo trukmė.
LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakyme Nr.V−91:
o nustatyti konkretūs kriterijai (vertinami balais) įtraukti vaistą į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas);
o nustatytas aiškus 180 dienų terminas, per kurį priimamas sprendimas įtraukti /
neįtraukti vaistą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A
sąrašas);
o numatyta galimybė skųsti sprendimą (teikti nesutikimą su sprendimu)
neįtraukti vaisto į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A
sąrašas).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakyme Nr.V−617:
o palikti galioti ankstesnės įsakymo redakcijos nustatyti kriterijai, terminai ir
galimybė skųsti sprendimus;
o galutinai
panaikinta
galimybė
įtraukti
vaistinius
preparatus
į
Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašas).
Toliau pateikiama duomenų apie sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistą į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas) trukmės analizė. Nustatyta vidutinė
sprendimo priėmimo trukmė.
98 pav. Vidutinė sprendimo įtraukti / neįtraukti vaistą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašas) priėmimo trukmė194

98 paveiksle pavaizduotas vidutinių svarstymo trukmių kitimas, lyginami 2003−2004
metų ir 2009−2010 metų periodai. Vertinamas laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki
194

LR SAM duomenys
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sprendimo priėmimo, atmetus laukimo periodus. Laukimo periodas – kai laukiama pareiškėjo
duomenų / dokumentų patikslinimo.
Matyti, kad vidutinė sprendimų priėmimo trukmė, lyginant 2003−2004 metų ir
2009−2010 metų periodus, sutrumpėjo 19,46 proc. (neįtraukiant svarstymų dėl nesutikimų),
vertinant svarstymų trukmę kartu su gautų nesutikimų nagrinėjimu, trukmė sumažėjo 7,69
proc. Taigi vidutinė vaistinio preparato įtraukimo į kompensavimo sistemą trukmė sumažėjo
nuo 7,37 mėn. 2003−2004 metų periodu iki 5,93 mėn. (6,8 mėn. su nesutikimų nagrinėjimu)
2009−2010 metų periodu.
Lyginant Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo įtaką ir jo nuostatus perkeliančių
teisės aktų nuostatas, galima teigti, kad sprendimų priėmimas trukmės požiūriu pagerėjo.
Vertinant sprendimų priėmimo trukmę be nesutikimų nagrinėjimo, galima teigti, kad vidutinė
sprendimų priėmimo trukmė atitinka tiek Tarybos direktyvoje 89/105/EEB, tiek LR sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakyme Nr.V−91apibrėžtą maksimalią sprendimų
priėmimo trukmę (180 dienų).
Kita vertus, vidutinė sprendimų priėmimo trukmė su nesutikimų nagrinėjimu dar
neatitinka Lietuvos teisės aktais nustatytų reikalavimų ir viršija maksimalų 180 dienų
terminą. Be to, dalis sprendimų (net be nesutikimų svarstymo) viršija maksimalų 180 dienų
terminą. Pažymėtina, kad vidutinė svarstymo trukmė kartu su gautų nesutikimų nagrinėjimu
2009−2010 m. viršijo teisės aktais nustatytą 180 dienų paraiškų išnagrinėjimo ribą 24
dienomis. Iš nagrinėtų paraiškų 2003−2004 m. net 49 paraiškų nagrinėjimas truko ilgiau nei
180 dienų. Minimali paraiškos išnagrinėjimo trukmė buvo 3 dienos, maksimali – 648 dienos.
Iš nagrinėtų paraiškų 2009−2010 m.: dėl greičiausiai išnagrinėtos paraiškos svarstymas vyko
17 dienų, ilgiausiai – 388 dienas. 2009−2010 m. (kartu su gautų nesutikimų išnagrinėjimu)
ilgiausiai − 460 dienų. Viso 25 paraiškos buvo išnagrinėtos per ilgesnį nei 180 dienų terminą.
Toliau nagrinėti sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų
joms gydyti sąrašą (A sąrašas) rezultatai.
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99 pav. Paraiškų dėl įtraukimo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A
sąrašas) nagrinėjimo rezultatai195

*2009−2010 – „nepritarta“, 2009−2010 m. – „nepritarta (nesutikimai nepareikšti)“, 2009−2010 m. pritarta taip pat įtraukti į rezervinį
Pritarta – Komisija nusprendžia įrašyti vaistą į A sąrašą arba Rezervinį vaistų sąrašą. Nepritarta – Komisija nepritaria vaistų įrašymui į A
sąrašą.

99 paveiksle matyti, kad 2003−2004 metų periodu buvo pateikta daugiau paraiškų
įtraukti vaistus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) – 85, o
2009−2010 metų periodu mažiau – tik 56 (tyrime iš visų pateiktų paraiškų įrašyti ligą ar
vaistą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) nagrinėti tik paraiškų
dėl vaistų įtraukimo į sąrašą duomenys).
2003−2004 metų periodu buvo priimta daugiau teigiamų sprendimų įtraukti vaistus į
kompensavimo sistemą (77 proc. visų pateiktų paraiškų) nei 2009−2010 m. (tik 48 proc. visų
pateiktų paraiškų).
Palyginus 2003−2004 metų ir 2009−2010 metų periodus, matomas teisės aktų
pokyčių sąlygotas pasikeitęs sprendimų priėmimo procesas – atsiradusi galimybė teikti
nesutikimą dėl sprendimo neįtraukti vaisto į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti
sąrašą (A sąrašą). Matyti, kad 2009−2010 m. sprendimai įtraukti vaistą į sąrašą po nesutikimų
svarstymo sudarė 10 proc. visų teigiamų sprendimų įtraukti vaistus į sąrašą.
Palyginus 2003−2004 metų ir 2009−2010 metų periodus, matomas esminis vertinimo
procesų pokytis – 2003−2004 metų periodu, kai galiojo LR sveikatos apsaugos ministro 2002
195
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m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 159, nebuvo reglamentuotas vaistinių preparatų terapinės ir
farmakoekonominės vertės nustatymas, ir 2003−2004 metų periodu jis nebuvo atliekamas.
2009−2010 metų periodu, kai galiojo LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario
12 d. įsakymas Nr.V−91, buvo vykdomas vaistinių preparatų terapinės ir farmakoekonominės
vertės nustatymas, kurio rezultatų analizė pateikiama toliau.
Analizuoti 2009−2010 m. sprendimai įtraukti / neįtraukti vaistus į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą). Vertinti visi sprendimai dėl
nesudėtinių vaistinių preparatų (sprendimai dėl ligų bei sudėtinių vaistinių preparatų (nes jų
terapiniai ir farmaekonominiai balai neskaičiuojami) nevertinti) įtraukimo į sąrašą. Vertinant
buvo nagrinėjama, kokiais kriterijais buvo vadovaujamasi priimant sprendimus. LR sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymas Nr.V−91 nustato tokius vertinimo
kriterijus:
1. Vaistinis preparatas siūlomas įrašyti į A sąrašą:
- terapinė vertė didesnė arba lygi 9 balams ir farmakoekonominė vertė didesnė arba
lygi 4 balams, o jo kompensavimas mažins PSDF biudžeto išlaidas;
- terapinė vertė didesnė arba lygi 10 balų ir farmakoekonominė vertė didesnė arba
lygi 4 balams, o jo kompensavimas nedidins PSDF biudžeto išlaidų.
2. Vaistinis preparatas siūlomas įrašyti į Rezervinį vaistų sąrašą:
- terapinė vertė didesnė arba lygi 11 balų ir farmakoekonominė vertė didesnė arba
lygi 4 balams, o jo kompensavimas didins PSDF biudžeto išlaidas.
3. Sprendimas neįrašyti vaistinio preparato į A sąrašą:
- farmakoekonominė vertė mažesnė negu 4 balai;
- terapinė vertė mažesnė negu 11 balų, o jo įtraukimas didintų PSDF biudžeto
išlaidas;
- terapinė vertė yra mažesnė negu 9 balai.
Paminėtina, kad analizuojant LR SAM pateiktus duomenis matoma, jog, svarstant
vaisto įtraukimo į A sąrašą klausimus ir siūlant neįrašyti vaistinio preparato į A sąrašą,
naudojamas ir LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakyme
Nr.V−91 nenustatytas kriterijus:
- Terapinė vertė mažesnė negu 11 balų, poveikis biudžetui nenurodytas.
71 lentelė. 2009−2010 m. sprendimai įtraukti / neįtraukti vaistus į Ligų ir kompensuojamųjų
vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą)

Terapinė vertė didesnė arba lygi 9 balams ir farmakoekonominė vertė
didesnė arba lygi 4 balams, o jo kompensavimas mažins PSDF biudžeto
išlaidas (Įtraukti į A sąrašą)
Terapinė vertė didesnė arba lygi 10 balų ir farmakoekonominė vertė
didesnė arba lygi 4 balams, o jo kompensavimas nedidins PSDF
biudžeto išlaidų (Įtraukti į A sąrašą)
Vaistinio preparato terapinė vertė didesnė arba lygi 11 balų ir
farmakoekonominė vertė didesnė arba lygi 4 balams, o jo
kompensavimas didins PSDF biudžeto išlaidas, priimamas sprendimas
įrašyti vaistinį preparatą į Rezervinį vaistų sąrašą
Farmakoekonominė vertė mažesnė negu 4 balai (Sprendimas neįrašyti
vaistinio preparato į A sąrašą)

Pirminis
sprendimas

Sprendimas po
nesutikimų
nagrinėjimo (jei
buvo)

0

0

10

14

6

5

24

22
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Terapinė vertė mažesnė negu 11 balų, o jo įtraukimas didintų PSDF
biudžeto išlaidas (Sprendimas neįrašyti vaistinio preparato į A
sąrašą)
Terapinė vertė yra mažesnė negu 9 balai (Sprendimas neįrašyti
vaistinio preparato į A sąrašą)
Terapinė vertė mažesnė negu 11 balų, poveikis biudžetui nenurodytas*
(Sprendimas neįrašyti vaistinio preparato į A sąrašą)
Iš viso:
*Įsakyme nenurodytas kriterijus, pateiktas LR SAM duomenyse
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8

8

1

1

2

1

51

51

Lentelėje matyti, kad 2009−2010 m. išnagrinėjus paraiškas buvo pritarta įtraukti į A
sąrašą 10 vaistinių preparatų, išnagrinėjus keleto pareiškėjų pateiktus nesutikimus į A sąrašą
buvo įtraukti dar 4 vaistiniai preparatai, dėl vieno vaistinio preparato buvo priimtas
sprendimas įrašyti ne į Rezervinį, o į A sąrašą (liko 5 sprendimai dėl vaistinio preparato
įrašymo į Rezervinį sąrašą), ir 3 vaistiniai preparatai buvo įrašyti į A sąrašą išnagrinėjus
nesutikimus. Atkreiptinas dėmesys, kad 78 paveiksle nagrinėjamų paraiškų yra daugiau nei
šioje lentelėje, nes sudėtinių vaistinių preparatų farmakoekonominai ir terapiniai balai nėra
vertinami.
Išanalizavus duomenis, darytinos išvados:
- Net po nesutikimų nagrinėjimo nebuvo nė vieno vaistinio preparato, kurio terapinė
vertė būtų didesnė arba lygi 9 balams ir farmakoekonominė vertė didesnė arba lygi
4 balams, o jo kompensavimas mažintų PSDF biudžeto išlaidas.
- Tik 31,4 proc. paraiškų buvo išnagrinėtos teigiamai: pritarta dėl vaisto įrašymo į A
sąrašą arba Rezervinį vaistų sąrašą. Galimybė pateikti nesutikimus teigiamai veikė
šių sąrašų padidėjimą – išnagrinėjus neatitikimus, dar 4 vaistiniai preparatai buvo
įrašyti į šiuos sąrašus.
- Daugiausia vaistinių preparatų buvo įrašyta pagal šią grupę: terapinė vertė didesnė
arba lygi 10 balų ir farmakoekonominė vertė didesnė arba lygi 4 balams, o jo
kompensavimas nedidins PSDF biudžeto išlaidų (10 vaistinių preparatų).
- Dažniausiai buvo siūloma neįrašyti vaistų į sąrašus dėl šios priežasties:
farmakoekonominė vertė mažesnė negu 4 balai.
Apibendrinant vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą sprendimų
priėmimo trukmės ir pagrįstumo požiūriu vertinimą galima teigti, kad:
− Europos farmacijos teisyno nuostatos, perkeltos į Lietuvos teisės aktus ir įtvirtintos LR
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymu Nr.V−91, daug aiškiau, skaidriau
ir konkrečiau nustato sprendimų priėmimo terminus bei kriterijus bei sukuria naują galimybę
teikti nesutikimą dėl priimto sprendimo, – tai pažangūs ir nauji, tik nuo minėto įsakymo
įsigaliojimo laiko atsiradę teisinio reglamentavimo aspektai;
− minėti pokyčiai sąlygojo sutrumpėjusius paraiškų dėl vaistų įtraukimo į kompensavimo
sistemą svarstymo ir sprendimų priėmimo terminus, tai turi teigiamą įtaką naujų vaistinių
preparatų įtraukimui į kompensavimo sistemą, o kartu ir gerina vaistų prieinamumą
galutiniam vartotojui;
− net kelerius metus galiojant LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymu
Nr.V−91 nustatytai tvarkai, dalis paraiškų įtraukti vaistą į kompensavimo sistemą
neišnagrinėjamos pagal nustatytus terminus, o kartu su nesutikimų nagrinėjimu vidutinė
sprendimų priėmimo trukmė viršija nustatytą 180 d. terminą, todėl mažėja vaistų
prieinamumas galutiniam vartotojui;
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− palyginus 2003−2004 metų ir 2009−2010 metų periodus matyti, kad 2009−2010 metais
priimta daug mažiau teigiamų sprendimų dėl vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo
sistemą. Be to, paraiškų dėl naujų vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą
2009−2010 metų periodu buvo pateikta mažiau (35 procentais). Minėti duomenys rodo, kad į
Lietuvos kompensavimo sistemą pastaraisiais metais patenka vis mažiau naujų vaistinių
preparatų;
− dauguma neigiamų sprendimų (neįtraukti vaisto į kompensavimo sistemą) 2009−2010
metais buvo priimta dėl mažos farmakoekonominės vertės arba VLK prognozės, kad vaistinis
preparatas didins PSDF išlaidas. Galima teigti, kad esami sprendimai dėl vaistinio preparato
įtraukimo į A sąrašą dažniausiai nulemiami galimos vaistinio preparato įtraukimo įtakos
PSDF biudžetui, bet ne preparato pažangumo / naujumo ar jo efektyvumo medicininiu
požiūriu;
− vienas pagrindinių veiksnių, darančių įtaką naujų vaistinių preparatų patekimui į Lietuvos
kompensavimo sistemą, yra aiškus reglamentavimas, nustatantis maksimalius paraiškų
įtraukti vaistą į kompensavimo sistemą terminus bei aiškiai apibrėžiantis vertinimo kriterijus.
Ne mažiau svarbus veiksnys yra nustatytų reikalavimų praktinis įgyvendinimas: jeigu
nesilaikoma vertinimo terminų, nauji vaistiniai preparatai į kompensavimo sistemą patenka
rečiau, o tai mažina kompensuojamųjų vaistų prieinamumą asortimento požiūriu. Nenustatytų
teisės aktais vertinimo kriterijų taikymas mažina paraiškų įtraukti vaistinį preparatą į
kompensavimo sistemą skaidrumą, skatina pareiškėjus nesutikti su sprendimais ir teikti
apeliacijas, tai savo ruožtu didina atitinkamų institucijų darbo krūvį, mažina rinkos dalyvių
pasitikėjimą priimamų sprendimų pagrįstumu.
7.3.3. Naujų vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą dinamikos
palyginimas Lietuvoje ir užsienio šalyse
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip nauji vaistiniai preparatai yra įtraukiami į Lietuvos
ir užsienio šalių kompensavimo sistemas. Tyrimu siekta įvertinti, kaip sparčiai ir kokiu mastu
į Lietuvos ir tirti pasirinktų ES šalių kompensavimo sistemas įtraukiami nauji vaistiniai
preparatai. Šiame skyriuje nauju vaistiniu preparatu laikomas pirmą kartą į kompensavimo
sistemą įtrauktas vaistinis preparatas bendriniu pavadinimu. Lietuvos atveju naujas vaistinis
preparatas pirmą kartą įtraukiamas į Lietuvos nacionalinę kompensavimo sistemą, kai yra
įrašomas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas).
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− LR sveikatos apsaugos ministerijos pateikti duomenys apie 50 paskutinių vaistinių
preparatų, dėl kurių įtraukimo į Lietuvos kompensavimo sistemą buvo pateiktos paraiškos iki
2010 gruodžio 31 d.;
− Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašas (A sąrašas);
− Privalomojo sveikatos draudimo posėdžio protokolų (2004−2010 metų periodo) duomenys;
− užsienio šalių (analizuoti Estijos, Danijos, Čekijos duomenys, kitos šalys duomenų
nepateikė arba pateikė nepakankamus duomenis) vaistų agentūrų pateikti duomenys apie
naujus į šių šalių kompensavimo sistemą įtrauktus vaistinius preparatus. Užsienio šalys
pateikė duomenis apie 50 paskutinių į kompensavimo sistemą įtrauktų vaistinių preparatų,
tarp kurių buvo tiek centralizuota procedūra registruoti, tiek būtinieji vaistiniai preparatai.
Pažymėtina, kad šalys, pateikdamos duomenis, į tą patį 50 vaistinių preparatų sąrašą
įtraukė tiek originalius, tiek generinius vaistus. Todėl tyrimo metu naujais vaistiniais
preparatais, įtrauktais į analizuotų šalių kompensavimo sistemas, laikyti tik originalūs vaistai,
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darant prielaidą, kad generiniai vaistai įtraukiami ne kaip naujas vaistinis preparatas
bendriniu pavadinimu, o kaip generinis vaistinis preparatas, siekiant skatinti konkurenciją
tarp tuo pačiu bendriniu pavadinimu registruotų kompensuojamųjų vaistų.
Taikyti tyrimo metodai:
lyginamoji duomenų analizė;
kiekybinė duomenų analizė.
Lietuvoje 2004−2010 metų laikotarpiu į kompensavimo sistemą buvo įtraukta 50
naujų vaistinių preparatų (2004 m. balandžio mėn. – 2010 m. gruodžio mėn. Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos protokolų duomenys apie sprendimus įtraukti naujus vaistinius
preparatus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašas (A sąrašas)). Praplėtus
analizės laikotarpį, matomos tokios tendencijos: 2003−2004 metais į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas) buvo įtraukti 56 nauji vaistiniai
preparatai, 2004−2010 metais 50 naujų vaistinių preparatų, o atskirai 2009−2010 metų
periodu – 23 nauji vaistiniai preparatai. Vertinant 2003−2010 metų periodą kaip vientisą
matoma, kad per metus į Lietuvos kompensavimo sistemą buvo įtraukiama vidutiniškai po
13,25 vaistinio preparato. Tačiau derėtų išskirti 2003−2004 metų periodą, kuriuo per metus
vidutiniškai įtraukta po 23 naujus vaistinius preparatus, 2004−2010 metų periodą, per kurį
vidutiniškai į kompensavimo sistemą įtraukta po 7,14 vaistinio preparato; ir 2009−2010 metų
periodą – per metus vidutiniškai į kompensavimo sistemą įtraukta po 11,5 vaistinio preparato.
Taigi matyti, kad skirtingais laikotarpiais į Lietuvos kompensavimo sistemą buvo įtraukiamas
skirtingas skaičius naujų vaistinių preparatų ir nuoseklios augimo / lėtėjimo tendencijos
nepastebėta.
Siekiant palyginti, kaip nauji vaistiniai preparatai įtraukiami į Lietuvos ir užsienio
šalių nacionalines kompensavimo sistemas, buvo pateikti užklausimai užsienio šalių vaistų
agentūroms. Iš dalies šalių atsakymų nebuvo gauta arba jie buvo neinformatyvūs. Todėl
toliau vertinami tik trijų ES šalių – Estijos, Danijos ir Čekijos − vaistų agentūrų pateikti
duomenys. Šių šalių pateikti duomenys leido įvertinti, kiek 2009−2010 metais į jų
nacionalines kompensavimo sistemas buvo įtraukta naujų vaistinių preparatų. Vertinant
naujais vaistiniais preparatais buvo laikyti tik pirmą kartą į šalies kompensavimo sistemą
įtraukiami vaistiniai preparatai, turintys naujos veikliosios medžiagos, t. y. vertinti tik per
2009−2010 metų periodą į minėtų šalių kompensavimo sistemą įtraukti originalūs vaistai.
Gauti tokie 2009−2010 metų duomenys:
Estija – iš viso įtraukti 8 nauji vaistiniai preparatai (vidutiniškai 4 per
metus);
Danija – per 2010 metus įtraukta 12 naujų vaistinių preparatų (Danija
nepateikė duomenų apie 2009 metus);
Čekija – iš viso įtraukti 8 nauji vaistiniai preparatai (vidutiniškai 4 per
metus).
Lietuvos duomenys – 2009−2010 metais įtraukti 23 nauji vaistiniai preparatai
(vidutiniškai 11,5 per metus) – rodo, kad Lietuvoje naujų vaistinių preparatų per analizuotą
laikotarpį į kompensavimo sistemą yra įtraukta daugiau nei Čekijoje ar Estijoje ir panašiai
kaip Danijoje. Galima teigti, kad į Lietuvos kompensavimo sistemą įtraukiama daugiau naujų
vaistinių preparatų nei palyginti pasirintose šalyse. Todėl galima daryti prielaidą, kad
Lietuvos kompensavimo sistema analizuotu laikotarpiu papildoma naujausiais vaistiniais
preparatais, tai didina kompensuojamųjų vaistų prieinamumą asortimento prasme.
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7.3.4. Kompensuojamųjų vaistų sąrašų atnaujinimo palyginimas Lietuvoje ir užsienio
šalyse
Šiame skyriuje siekiama palyginti Lietuvos ir užsienio šalių kompensuojamųjų vaistų
sąrašų papildymo, atnaujinimo, paskelbimo tendencijas. Tyrimo užduočiai atlikti pirmiausia
buvo nagrinėti Lietuvos kompensuojamųjų vaistų sąrašų atnaujinimai, siekiant nustatyti juose
esančių vaistinių preparatų asortimento dinamiką, pačių sąrašų atnaujinimo, tvirtinimo,
skelbimo tendencijas. Atkreiptinas dėmesys į sąvokas – užsienio šalyse kompensuojamųjų
vaistų sąrašai vadinami įvairiai (positive list, reimbursable list, reimbursement list) ir dažnai
sudaromi vadovaujantis kitais principais nei Lietuvoje. Daugelio užsienio šalių
kompensuojamųjų vaistų sąrašai yra panašesni į Lietuvos Kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainyną (toliau – Kainynas)196 nei į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų
joms gydyti sąrašą (A sąrašas) ar Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašą (B sąrašas)197.
Užsienio šalyse vaistų kompensavimo sistemos skiriasi gana smarkiai198, todėl
kompensuojamųjų vaistų sąrašai yra gana skirtingi. Užsienio šalių vaistų kompensavimo
sistemų analizė nėra šio tyrimo tikslas, todėl apsiribosime detaliai išanalizuodami Lietuvos
kompensuojamųjų vaistų sąrašų ir kainyno atnaujinimo tendencijas bei palyginsime
tendencijas su toliau paminėtų užsienio šalių duomenimis, kurie buvo prieinami vykdant šį
tyrimą.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
2004−2010 m. (2006 m. kainynas nebuvo išleistas) Kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainynai;
Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašas (A sąrašas) ar
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašas (B sąrašas);
nacionaliniai teisės aktai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai
dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno tvirtinimo, keitimo, papildymo;
įsakymai dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų pakeitimo, tvirtinimo, papildymo);
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdžio protokolai
(http://www.vlk.lt/vlk/kt/?page=list&kat_id=7);
LR sveikatos apsaugos ministerijos pateikti duomenys apie į kompensavimo sistemą
2003−2004 ir 2009−2010 metais įtrauktus vaistinius preparatus;
Užsienio šalių (Estija, Latvija, Čekija, Danija) vaistų agentūrų pateikti duomenys apie
kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus.
Remiantis teisiniu reglamentavimu į Lietuvos kompensavimo sistemą nauji vaistiniai
preparatai patenka tik tada, kai yra įrašomi į vieną iš šių sąrašų, atsižvelgiant į tai analizė
pradėta nagrinėjant Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A
sąrašas) ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašą (B sąrašas). Pastebėta tendencija, kad
B sąraše esančių vaistinių preparatų nuolat mažėja ir pastaraisiais metais šis sąrašas nebuvo
papildytas, tik priimta pakeitimų, kurių metu iš sąrašo vaistiniai preparatai buvo išbraukiami.
Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašas (A sąrašas) ir Kompensuojamųjų vaistų
sąrašas (B sąrašas) LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais buvo patvirtinti tris kartus −
2000 m. (A ir B sąrašai)199, 2002 m. (A sąrašas)200 ir 2010 m. (A ir B sąrašai)201 (daugiau
Kaip apibrėžta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakyme nr. V−267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
197
Kaip apibrėžta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V−617 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. 159 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo pakeitimo“
198
PPRI Report, Commisioned by European Commision, Directorate−General Health and Consumer Protection and Austrian Federal
Ministry of Health, Family and Youth, Vienna, June 2008
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LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“
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įsakymų, kuriais būtų tvirtinami išsamūs sąrašai, viešai prieinamoje teisės aktų duomenų
bazėje www.lrs.lt rasti nepavyko). Kita vertus, sąrašai buvo papildomi ar iš dalies pakeičiami
remiantis ne vienu LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu, paminėtina, kad per 2002−2010
metų laikotarpį buvo 39 šių sąrašų keitimai. Paminėtina, kad 2002−2006 metų periodu per
metus išleista po 4−6 A sąrašo pakeitimus, vėlesniais metais įsakymų mažėjo – 2007−2010
metų periodu vidutiniškai patvirtinti 1−3 pakeitimai per metus. Vaistinių preparatų, buvusių
2004 ir 2010 metais sąrašuose, skaičiaus palyginimas pateiktas toliau.
100 pav. Vaistinių preparatų, buvusių A ir B sąrašuose, skaičiaus palyginimas

Paveiksle galimos nedidelės paklaidos dėl vaistinių preparatų galimo papildomo dubliavimosi, atsiradusio dėl skirtingai įvardiytų analogiškų
veikliųjų medžiagų

100 paveiksle matyti, kad A sąraše esančių vaistinių preparatų padaugėjo tik 6,5 proc.,
lyginant 2010 metais sąraše buvusių vaistinių preparatų skaičių su 2004 metais sąraše
buvusių vaistinių preparatų skaičiumi. 2004 ir 2010 metų A sąrašuose buvo 322 tie patys
vaistiniai preparatai. Nuo 2004 iki 2010 metų iš A sąrašo buvo išbrauktos 26 veikliosios
medžiagos ir įtraukta 50 naujų veikliųjų medžiagų.
Lietuvos teisės aktais reglamentuota, kad vaistiniai preparatai (bendriniais
pavadinimais), esantys Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąraše (A
sąrašas) ar/ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąraše (B sąrašas), gali būti įtraukti į
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (toliau – Kainynas). Į Kainyną vaistiniai
preparatai įrašomi prekiniais pavadinimais, konkrečiai nurodant jų dozuotę ir pakuotę.
Vaistinių preparatų įrašymo į Kainyną metu nustatomos jų kompensuojamosios kainos.
Kainyne esantis vaistinių preparatų prekiniais pavadinimais su nurodytomis konkrečiomis
dozuotėmis ir pakuotėmis sąrašas yra į Lietuvos kompensavimo sistemą įtrauktų vaistinių
preparatų sąrašas, kuriame tiksliai ir konkrečiai nurodyti visų kompensuojamųjų vaistų
prekiniai pavadinimai su konkrečiomis dozėmis ir pakuotėmis. Į Kainyną neįrašyti vaistiniai
preparatai, net analogiški esantiems Kainyne ar atitinkantys į Ligų ir kompensuojamųjų
vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašas) ar/ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
sąrašą (B sąrašas) įtrauktų vaistinių preparatų bendriniams pavadinimams, nėra
kompensuojami. Toliau pateikiama vaistinių preparatų, buvusių Kainyne skirtingais šiame
tyrime analizuojamais metais, skaičiaus dinamikos analizė.

LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 14 d. įsakymas Nr.84 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo
Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“
201
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.V−599 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000
m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“
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101 pav. Bendrinių vaistinių preparatų pavadinimų (nurodant dozę) ir vaistinių preparatų
prekiniais pavadinimais konkrečių dozuočių ir pakuočių lygmenyje skaičiaus dinamika
Kainyne 2004−2010 m.202

*Pastaba: 2006 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas nebuvo išleistas
101 paveiksle matyti, kad Kainyne esančių vaistinių preparatų (bendriniais
pavadinimais nurodant dozę) padaugėjo 2010 metais tik 1,54 proc., palyginti su 2004 metais
Kainyne buvusių vaistinių preparatų skaičiumi. Vaistinių preparatų prekiniais pavadinimais
pokytis daug didesnis – 24,57 proc. Tai rodo, kad naujų veikliųjų medžiagų (vaistinių
preparatų bendriniais pavadinimais) į Lietuvos kompensavimo sistemą įtraukiama daug
mažiau nei konkrečių vaistinių preparatų prekiniais pavadinimais.
Kainynas išleidžiamas 1 kartą per metus, tai numato teisės aktai203. 2006 metais
Kainynas nebuvo išleistas.
Atliekant detalią teisės aktų analizę galima kontatuoti, kad Kainyno papildymai nėra
aiškiai reglamentuoti, galiojantys teisės aktai numato204, kad paraišką dėl vaistinio preparato
įtraukimo į kainyną gamintojai gali teikti bet kada, sprendimas dėl vaistinio preparato
įtraukimo / neįtraukimo į kainyną turi būti priimamas per maksimalų 180 dienų terminą.
Taigi, esant pakankamam gamintojų aktyvumui teikiant paraiškas įtraukti vaistinius
preparatus į Kainyną, Kainynas turėtų būti atnaujinamas / papildomas mažiausiai kas
pusmetį. Dėl to nėra nuoseklaus ir aiškaus termino, kada Kainynas yra papildomas,
pavyzdžiui, 2007 ir 2008 m. išleista po 1 SAM įsakymą dėl kainyno pakeitimo/papildymo,
2009 m. jau 6 papildymai, o 2010 m. – 3. Taigi Kainyno papildymai priklauso nuo gamintojų
aktyvumo, teikiant paraiškas dėl vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną.
Lyginant Lietuvos kompensuojamųjų vaistų sąrašų ir Kainyno reguliavimą bei jų
atnaujinimą ir papildymą su užsienio šalių praktika nustatyta, kad užsienio šalių praktika yra
labai įvairi. Todėl visiškai analogiškų kompensuojamųjų vaistų sąrašų ar kainynų Lietuvoje ir
užsienio šalyse nėra. PPRI tyrimo205, atlikto 2008 metais, ataskaitoje nurodyta, kad Europoje
veikia 27 (tiek šalių dalyvavo tyrime) skirtingos vaistų kompensavimo sistemos, kuriose
taikomi skirtingi vaistų kompensavimo principai, skirtingi reguliavimo mechanizmai. Todėl
palyginti Lietuvos ir užsienio šalių kompensuojamųjų vaistų sąrašų ar kainynų atnaujinimą
galima tik tais atvejais, jeigu šie dokumentai iš esmės yra panašūs. Pavyzdžiui, Vokietijoje
yra sudaromas negatyvus (t. y. nekompensuojamųjų vaistų sąrašas), o visi kiti vaistai
nustatytomis sąlygomis ir tvarka yra kompensuojami, todėl lyginti Lietuvos ir Vokietijos
VLK pateikti 2004 04 ir 2010 m. (su papildymais) kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynai
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakyme nr. V−267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
204
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakyme nr. V−267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
205
PPRI Report, Commisioned by European Commision, Directorate−General Health and Consumer Protection and Austrian Federal
Ministry of Health, Family and Youth, Vienna, June 2008
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praktikos iš principo negalima. Tyrimo metu buvo prašoma duomenų apie kompensuojamųjų
vaistų sąrašų atnaujinimą iš kaimyninių šalių (Lenkijos, Latvijos, Estijos), ES senųjų šalių
(Vokietijos, Danijos, Švedijos, Ispanijos) ir naujųjų ES šalių (Čekijos, Slovėnijos, Vengrijos)
vaistų agentūrų. Duomenis apie kompensuojamųjų vaistų sąrašų atnaujinimo praktiką pateikė
tik Latvijos, Estijos, Danijos, Čekijos vaistų agentūros (pateikti ir Vokietijos duomenys, bet
dėl Vokietijoje taikomo negatyvaus vaistų kompensavimo principo šios šalies duomenys
neanalizuoti). Lyginant Lietuvos ir užsienio šalių praktiką, buvo vertinama, kaip greitai į
Lietuvos ir užsienio šalių kompensavimo sistemą įtraukiami vaistiniai preparatai bei kokia
užsienio šalių kompensuojamųjų vaistų kainyno (analogiško arba panašiausio į Lietuvos
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną dokumento) išleidimo ir atnaujinimo praktika.
Duomenys pateikti 72 lentelėje.
72 lentelė. Vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą ir kainynų atnaujinimo praktikos
nagrinėtose ES šalyse palyginimas
Šalių grupė

Šalis

Lietuva

Kaimyninės
šalys:

Estija
Latvija

Senbuvė ES
šalis narė

Danija

Nauja (nuo
2004 m.) ES
šalis narė

Čekija

Vidutinė vaistų įtraukimo į kompensavimo
sistemą trukmė, mėn.
5,9 mėn. nevertinant nesutikimų nagrinėjimo
laikotarpio (originaliems vaistams)
6,8 mėn. įvertinant nesutikimų nagrinėjimo
laikotarpį (originaliems vaistams)
3−6 mėn. generiniams vaistams
6 mėn. originaliems vaistams
3 mėn. generiniams
6,8 mėn. originaliems vaistams
2,2 mėn. generiniams vaistams
3 mėn. originaliems vaistams
0,5 mėn. generiniams

Kas kiek laiko atnaujinamas
kompensuojamųjų vaistų
kainynas
1 kartą per metus išleidžiamas,
atnaujinamas nereguliariai, nesant
apibrėžto termino
atnaujinamas 4 kartus per metus
atnaujinamas 2 kartus per metus
atnaujinamas 2 kartus per mėnesį

2,5 mėn. įtraukimas į kompensavimo sistemą
5,5 mėn. (kompensavimas kartu su didžiausia
kaina)

atnaujinamas 2 kartus per mėnesį

72 lentelėje matyti, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje yra panaši originalaus vaistinio
preparato įtraukimo į kompensavimo sistemą trukmė. Lietuvoje originalus vaistinis
preparatas įtraukiamas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą vidutiniškai per
5,8−6,8 mėnesio, o Latvijoje, Estijoje per atitinkamai 6,8 ir 6 mėnesius į kompensuojamųjų
vaistų kainyną. Danijoje originalaus vaistinio preparato įtraukimo į kompensavimo sistemą
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trukmė (3 mėn.) yra perpus trumpesnė nei Lietuvoje. Čekijoje vaistinio preparato įtraukimas į
kompensavimo sistemą trunka vidutiniškai 2,5 mėn., kompensavimas kartu su didžiausia
kaina − 5,5 mėn. Taigi, pateikdami originalų vaistinį preparatą į rinką, Danijoje ir Čekijoje
gamintojai gali tikėtis, kad jų vaistai kur kas greičiau pateks į kompensuojamų vaistų sąrašą
nei Lietuvoje, td minėtose šalyse sudaromos geresnės sąlygos didinti vaistų prieinamumą
vartotojui.
Svarbu paminėti, kad, vertinant generinių vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną
terminus, matoma kitų šalių taikoma praktika greičiau įvertinti generinio vaisto įtraukimo
galimybes. Danijoje sprendimas dėl generinio vaisto įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų
sąrašą priimamas per 0,5 mėnesio, Latvijoje per 2,2 mėn., o Estijoje per 3 mėn. Tuo būdu
sudaromos galimybes į kompensuojamųjų vaistų sąrašą greičiau patekti pigesniems vaistams,
taip pat didinamas vaistų prieinamumas vartotojui.
Kainyno atnaujinimas Danijoje ir Čekijoje vyksta 2 kartus per mėnesį, Latvijoje – du
kartus per metus, Estijoje – 4 kartus per metus. Lietuvoje Kainynas išleidžiamas 1 kartą per
metus, o atnaujinamas 2−3 kartus per metus pagal poreikį (priklausomai nuo pateiktų bei
išnagrinėtų paraiškų dėl vaisto įtraukimo į Kainyną skaičiaus).
Apibendrinant Lietuvos ir užsienio šalių praktiką įtraukiant vaistus į kompensavimo
sistemą, galima teigti, kad Lietuvoje vaistinių preparatų, įtrauktų į kompensavimo sistemą,
skaičius didėja. Tačiau naujų veikliųjų medžiagų (vaistinių preparatų bendriniais
pavadinimais) skaičius didėja gana lėtai, o vaistinių preparatų prekiniais pavadinimais
skaičius didėja greičiau. Tai rodo, kad kompensuojamųjų vaistų asortimentas Lietuvos
kompensavimo sistemoje didėja, o tai iš esmės gerina prieinamumą vartotojams asortimento
požiūriu. Tačiau kompensuojamųjų vaistų prieinamumas vartotojams daug labiau nei nuo
asortimento priklauso nuo jų skyrimo tvarkos, vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą
principų. Tačiau šių veiksnių analizė nėra šio tyrimo tikslas, todėl, įvertinus šio tyrimo
duomenų analizės rezultatus, apsiribojama konstatuojant, kad kompensuojamųjų vaistų
skaičius Lietuvos kompensavimo sistemoje didėja, tačiau nesant aiškiai reglamentuotos
Kainyno atnaujinimo tvarkos rinkos dalyviai neigiamai vertina Kainyno sudarymo
skaidrumą. Toliau pateikiame keletą tipinių rinkos dalyvių nuomonių, pateiktų vykdant
apklausą:
...Čia (vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną procese) reikia
patobulinimų. Jie buvo asociacijos pateikti SAM, bet gautas atsakymas, kad nebus įvesti, nes
trūksta resursų. Dabar ta SAM komisija yra veikianti, bet suformuota visuomeniniais
pagrindais. Atskiri valdininkai, kurie ir šiaip dirba savo darbus. Kai žmogui kažką papildomo
užmeta – tai toks ten ir darbas: jis daromas, bet labai lėtai, atitinkama kokybė. Reikia, kad
būtų 2 vertinimo kriterijai: pirma, terapinė vaisto vertė – ar vaistas gydo tą ligą, ir jei gydo,
tai kokiu mastu, antra, vaisto farmakoekonomika. Vieni turi vertinti viena, kiti – kita. Tada
daryti vertinimo suvestinę...
Palyginus Lietuvos ir užsienio šalių vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą
praktiką, galima teigti, kad ji yra labai panaši Baltijos šalyse (tai akcentuojama ir PPRI
ataskaitoje)206. Didesni skirtumai matomi gretinant Lietuvos ir Danijos bei Čekijos praktiką –
šiose šalyse vaistai į kompensavimo sistemą patenka greičiau nei Lietuvoje, o
kompensuojamųjų vaistų kainynai atnaujinami 2 kartus per mėnesį. Tai yra įdomi praktika,
206

PPRI Report, Commisioned by European Commision, Directorate−General Health and Consumer Protection and Austrian Federal
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kurios tikslas yra skatinti gamintojus konkuruoti dėl kainų ir jas atnaujinti kaip galima
dažniau. Danijoje mažiausią kainą pasiūliusio gamintojo kompensuojamasis vaistas iki kito
kainyno atnaujinimo privalomai turi būti siūlomas kaip pirmo pasirinkimo kompensuojamasis
vaistas vaistinėse. Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje vaistų įtraukimo į
kompensavimo sistemą praktika iš dalies panaši į kitų šalių (todėl, kad tam tikri bendri ES
principai yra įtvirtinti Tarybos direktyvoje 89/105/EEB). Detali Lietuvos vaistų
kompensavimo sistemos analizė ir lyginimas su kitų šalių sistemomis nėra šio tyrimo
objektas. Detali Europos šalių vaistų kompensavimo ir vaistų kainų reguliavimo sistemų
analizė yra pateikta išsamioje PPRI ataskaitoje207.
7.3.5. Vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną teisinio reglamentavimo bei jo
įgyvendinimo įvertinimas ir rinkos dalyvių lūkesčiai
Vertinant vaistinių preparatų įtraukimo į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
kainyną (toliau – Kainynas) teisinio reglamentavimo bei jo įgyvendinimo įvertinimą, buvo
analizuojami teisiniai mechanizmai, kurių įtaka įtraukiant vaistus į Kainyną yra tiesioginė ir
didžiausia. Galimas teisinių mechanizmų poveikis buvo lygintas su rinkos dalyvių lūkesčiais,
nustatytais vykdant Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausą.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai teisės aktai;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti tyrimo metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu metodu.
Vaistinių preparatų įtraukimą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (toliau
– Kainynas) tiesiogiai reglamentuoja LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d.
įsakymas Nr. V−267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais
pakeitimais208. Šiame įsakyme yra apibrėžtos įrašymo į Kainyną sąlygos, privaloma pateikti
dokumentacija, sprendimų priėmimo trukmė ir procedūra, kompensuojamųjų vaistų kainų
nustatymo tvarka, išbraukimo iš Kainyno sąlygos ir tvarka. Formaliai įtraukimo į Kainyną
tvarka yra apibrėžta laikantis Tarybos direktyvos 89/105/EEB nuostatų. Tačiau vertinant
2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V−267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
vėlesnius jo pakeitimus ir kitus susijusius teisės aktus, matyti tokios problemos:
− vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną teisinis reglamentavimas yra techniškai sudėtingas
ir suprantamas tik siauram specialistų ratui (tiek valstybės tarnautojų, tiek vaistų rinkodaros
teisių turėtojų darbuotojams);
− nėra aiškiai apibrėžta Kainyno atnaujinimo ir papildymo tvarka. LR sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakyme Nr. V−267 yra apibrėžta, kad paraiškos teikiamos ir
svarstomos iki sausio 15 d., Kainyno projektas parengiamas iki sausio 20 d., Kainynas
pateikiamas tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Tačiau tame
207
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LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V−760 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010
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pačiame įsakyme yra numatyta, kad paraiškas įtraukti vaistus į Kainyną galima teikti nuolat ir
jų nagrinėjimo terminai negali viršyti 90 dienų (papildomai terminas gali būti pratęstas, bet
ne ilgiau nei 90 dienų nuo papildomų dokumentų gavimo). Taigi nėra tiksliai reglamentuota,
kaip dažnai Kainynas yra papildomas, kaip turi būti vykdomi tarpiniai Kainyno papildymai
(ar vaistų iš jo išbraukimas) iki naujo kitų metų Kainyno patvirtinimo;
− vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną reglamentavimas apibrėžiamas susijusiuose ir
vienas į kitą nuorodas teikiančiuose teisės aktuose, tai sukelia tam tikrą painiavą ir
neaiškumą, dėl to gali atsirasti skirtingų teisės aktų interpretavimų ir ginčų tarp valstybės
tarnautojų ir vaistų rinkodaros teisės turėtojų;
− nėra aiškiai apibrėžtų sąsajų tarp vaistų įtraukimo į Kainyną ir įtraukimo į Ligų bei
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti (A sąrašas) ir Kompensuojamųjų vaistų (B sąrašas)
sąrašus. LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakyme Nr. V−267 yra
apibrėžta, kad vaistas gali būti įtrauktas į Kainyną tik tuo atveju, jeigu vaistas bendriniu
pavadinimu yra įtrauktas į Ligų bei kompensuojamųjų vaistų joms gydyti (A sąrašas) ir/ar
Kompensuojamųjų vaistų (B sąrašas) sąrašą. Nėra aiškiai apibrėžta, kaip vertinami originalūs
ir generiniai vaistai, įtraukiant juos į Kainyną. Dalis nuostatų dėl vaistų įtraukimo į Kainyną
ir jų kainų nustatymo yra kituose teisės aktuose (pvz., LRV 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas
Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (jo redakcija
LRV 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1806)). Svarbių vaistams įtraukti į Kainyną
nuostatų išsiskirstymas skirtinguose teisės aktuose kelia tam tikrą painiavą, dėl to gali
atsirasti skirtingas teisės aktų interpretavimas ir ginčų tarp valstybės tarnautojų ir vaistų
rinkodaros teisės turėtojų.
Pateiktos vaistų įtraukimo į Kainyną reglamentavimo ypatybės lemia tai, kad Lietuvos
vaistų rinkos dalyviai nėra patenkinti galiojančia vaistų įtraukimo į Kainyną tvarka ir jos
taikymo praktika. Tai atskleidė vykdytos rinkos dalyvių apklausos. Lietuvos vaistų rinkos
dalyviai vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą procesą vertina neigiamai. Kiekybiniu
užsienio vaistų gamintojų atstovų nuomonių tyrimu nustatyta, kad būtent vaistų įtraukimą į
kompensuojamųjų vaistų sąrašus ir kainyną ir naujų (pažangiausių) vaistų įtraukimą į
kompensavimo sistemą rinkos dalyviai vertina blogai. Vertinimo sritys „Vaistų įtraukimo į
kompensuojamųjų vaistų sąrašą procesas (jo aiškumas, skaidrumas, procedūros
adekvatumas)“ ir „Naujausios kartos vaistų ar pažangiausių gydymo metodų atėjimo į rinką
(jų kompensavimo) užtikrinimas“ iš visų vertintų rinkos dalyviams aktualių sričių buvo
įvertinti blogiausiai ir užėmė 34 ir 35 įvertinimo vietas, įvertinimo balų reikšmė ‒ tarp „labai
blogai“ ir „blogai“. Rinkos dalyviai akcentavo ne tiek pačių teisės aktų ar įvairių tvarkų
netobulumą, o jų netinkamą įgyvendinimo praktiką, procesų ir sprendimų, kurie priklauso
nuo valstybės tarnautojų, neskaidrumą ar sprendimų nemotyvuotumą.
Apibendrinant vaistinių preparatų įtraukimo į Kainyną įvertinimą, galima teigti, kad
šiuo metu galiojantys teisės aktai yra pakankamai konkretūs, ir tai nauja ir pažangi praktika.
Tačiau yra keletas susijusių teisės aktų209, kuriuose reglamentuojami tam tikri įtraukimo į

-

-

Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas 2005 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 994;
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas
2010 m. balandžio 6 d. SAM įsakymu Nr. V−267;
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių prekybiniai antkainiai, patvirtinti 2010 m. balandžio 6 d.
SAM įsakymu Nr. V−267;
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Kainyną aspektai, kurie visi yra pakankamai svarbūs, bet pateikti skirtinguose teisės aktuose
įneša painiavos net šioje srityje dirbantiems specialistams (pvz., vykdant Lietuvos vaistinių
preparatų rinkos dalyvių apklausą pastebėta, kad rinkos dalyviai ne visada atskiria
Kompensuojamųjų vaistų sąrašus (A ir B) nuo Kainyno, painioja tam tikrus reglamentavimo
aspektus). Taigi, vertinant vaistų įtraukimo į Kainyną teisinį reglamentavimą, galima teigti,
kad pastaraisiais metais šis reglamentavimas gerokai patobulėjo, daug geriau atitinka Tarybos
direktyvos 89/105/EEB reikalavimus nei senesni teisės aktai. Tačiau, nepaisanydami smarkiai
patobulėjusio reglamentavimo, rinkos dalyviai šią praktiką vertina labai neigiamai. Todėl
tikėtina, kad, net esant pakankamai geram (aiškiam, skaidriam) reglamentavimui, vaistų
įtraukimo į Kainyną praktika dar nėra pakankamai gera, netenkina rinkos dalyvių lūkesčių.
Rinkos dalyvių manymu, vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą praktika nėra gera dėl to,
kad nėra nuoseklios vaistų kompensavimo politikos, daug galimybių priimti neskaidrius arba
nekompetentingus sprendimus.
7.3.6. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų bazinių kainų apskaičiavimo metodikoje
numatytų priemonių, skirtų konkurencijai skatinti bei vartojimui reguliuoti,
efektyvumo įvertinimas, analizuojant jų įtaką Kainyne pateikiamų vaistinių preparatų
kainai
Vertinant vaistinių preparatų bazinių kainų skaičiavimo metodiką, buvo nagrinėtas
teisės aktas, kuriuo nustatoma kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų apskaičiavimo
metodika – LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam
gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo
išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių
kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (jo vėlesnė redakcija Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1806).
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− nacionaliniai teisės aktai;
− kituose šios ataskaitos skyriuose pateiktų duomenų analizė;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos duomenys.
Taikyti tyrimo metodai:
− ekspertinis teisės aktų vertinimas;
− kiekybinė duomenų analizė;
− Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausa, vykdyta giluminio interviu metodu.
LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam
gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo
išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių
kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (jo vėlesnė redakcija Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1806) (toliau – Aprašas) buvo nagrinėtas
tokiais aspektais:
− gamintojų konkurencijos, siekiant nustatyti mažesnes bazines kainas, skatinimas;
− kompensuojamųjų vaistų vartojimo reguliavimas;
− įtaka kompensuojamųjų vaistų kainoms.

-

Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių
sąrašų keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. birželio 17 d. SAM įsakymu Nr. V−617.

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

270

Apraše yra apibrėžtos konkrečios priemonės kompensuojamųjų vaistų bazinėms
kainoms reguliuoti. Apraše yra dviejų tipų nuostatos. Vienos yra konkrečiai reguliuojančios
kainų nustatymą ir taikomos generiniams vaistams (Aprašo 7, 13 punktai). Aprašas nustato,
kad į Kompensuojamųjų vaistų kainyną (toliau – Kainynas) įrašomų naujų generinių vaistų
gamintojo deklaruojamos kainos dalis, tenkanti sutartiniam veikliosios medžiagos kiekiui,
turi neviršyti Apraše nustatyto dydžio, palyginti su pigiausio atitinkamoje vaistų grupėje
esančio vaistinio preparato gamintojo deklaruotos kainos dalimi, tenkančia sutartiniam
veikliosios medžiagos kiekiui. Tokios nuostatos ne tiek skatina gamintojus konkuruoti siūlant
pigesnes deklaruojamas kainas, kiek konkrečiai apriboja kainų dydžius. Kitos Aprašo
nuostatos, skirtos skatinti gamintojus mažinti deklaruojamas kainas, apibrėžia, kad iš
Kainyno gali būti išbraukti vaistai, kai tvirtinant Kainyną jų deklaruojamos kainos dalis,
tenkanti sutartiniam veikliosios medžiagos kiekiui, yra daugiau nei 50 proc. didesnė už dviejų
pigiausių tos grupės vaistinių preparatų gamintojo deklaruojamos kainos dalių, tenkančių
sutartiniam veikliosios medžiagos kiekiui, vidurkį (Aprašo 8 punktas). Tai skatina gamintojus
konkuruoti, nes, daliai gamintojų savanoriškai sumažinus vaistinių preparatų deklaruojamas
kainas, iš Kainyno gali būti išbraukti brangesni vaistai. Tai yra konkreti priemonė, skatinanti
gamintojų konkurenciją siūlant mažesnes vaistų kainas. Tokios nuostatos sudaro sąlygas
pigesnių vaistų gamintojams išstumti iš Kainyno brangesnių vaistų gamintojus arba verčia
brangesnių vaistų gamintojus mažinti savo vaistų kainas. Kitos Aprašo nuostatos sudaro
sąlygas bent laikinai brangesnių vaistų gamintojų vaistams išlikti Kainyne, jeigu nustatyta
tvarka gamintojai suteikia vaistams nuolaidą ir ja sumažina savo vaisto deklaruojamą kainą.
Ši priemonė taip pat skatina gamintojus konkuruoti mažinant kainas. Dar viena Aprašo
nuostata, skatinanti gamintojus mažinti kainas, nustato, kad, vienam ar daliai gamintojų
sumažinus deklaruojamas vaistų kainas, turi būti perskaičiuojamos visų tos grupės kainyne
esančių vaistų bazinės kainos (Aprašo 14 punktas), todėl perskaičiavus kainas vaistai,
netenkinantys Aprašo 8 punkto reikalavimų, gali būti išbraukiami iš kainyno. Tai savo ruožtu
skatina gamintojus stebėti kitų atitinkamos grupės vaistų bazines kainas ir, norint išsaugoti
savo vaisto pozicijas Kainyne, mažinti vaisto kainą. Taigi, apibendrinant galima teigti, kad
galiojantis Aprašas skatina gamintojus mažinti kompensuojamųjų vaistų kainas, ypač tuo
atveju, jeigu vienoje Kainyno vaistų grupėje yra generiniai vaistai. Palyginus
kompensuojamųjų vaistų kainų kitimo tendencijas, galima teigti, kad Aprašo nuostatos
paskatino kompensuojamųjų vaistų kainų mažėjimą. Šios ataskaitos skyriuje „7.1.5.
2006−2010 m. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūros analizė“
pateikti duomenys rodo, kad pastaraisiais metais kompensuojamųjų vaistų kainos (tiek
didmeninės, tiek mažmeninės, tiek bazinės) sumažėjo. Taigi Aprašo nuostatų įgyvendinimo
efektyvumą patvirtina ir realūs rinkos duomenys. Be to, šios ataskaitos skyriuje „7.3.7.
Europos farmacijos teisyno taikymo įtaka kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimo ir
išlaidų kompensavimo dinamikai Lietuvoje“ pateikti duomenys rodo, kad PSDF išlaidų
kompensuojamiesiems vaistams didėjimas sumažėjo 2008−2009 m., o 2010 m. PSDF išlaidos
kompensuojamiesiems vaistams sumažėjo, palyginti su praeitais metais (pirmą kartą per
2003−2010 metų laikotarpį). Šią tendenciją taip pat iš dalies galima susieti su
kompensuojamųjų vaistų kainų sumažėjimu.
Aprašu sudaromos sąlygos, kurios nulemia kompensuojamųjų vaistų kainų sąsajas su
mažiausiomis atitinkamos kompensuojamųjų vaistų grupės kainomis, taip sudaromos
geresnės sąlygos generinių vaistų gamintojams konkuruoti kainomis su originalių vaistų
gamintojais, o originalių vaistų kainos tampa priklausomos nuo pigiausių atitinkamos grupės
vaistų kainų, kitu atveju originalus vaistas, kurio kainos lygis neatitinka minėto principo,
išbraukiamas iš Kainyno. Tai sąlygoja tiek kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų
sumažėjimą, tiek mažmeninių kainų sumažėjimą (tai aktualu galutiniam vartotojui), tiek
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lemia paciento priemokos mažėjimą – pacientas, pasirinkdamas pigiausią kompensuojamąjį
genetinį vaistą atitinkamoje vaistų grupėje, moka mažiausią priemoką už kompensuojamąjį
vaistą. Šis mechanizmas sudaro galimybę pacientui pasirenkant pigesnį vaistą atitinkamai
mokėti ir mažesnę priemoką. Tai savo ruožtu skatina kompensuojamųjų vaistų prieinamumo
didėjimą galutiniam vartotojui.
Vertinant Aprašą kompensuojamųjų vaistų vartojimo reguliavimo aspektu, galima
teigti, kad keletas nuostatų yra skirtos reguliuoti kompensuojamųjų vaistų suvartojimą, tačiau
tokių nuostatų yra gerokai mažiau nei skirtų skatinti gamintojų konkurenciją mažinant
kompensuojamųjų vaistų kainas. Vienintelė Aprašo nuostata, kuria bandoma reguliuoti
kompensuojamųjų vaistų suvartojimą, yra aprašyta Aprašo 17 punkte. Esant Apraše
nustatytoms sąlygoms, išaugus originaliam vaistui kompensuoti išleistoms PSDF lėšoms, yra
ribojamas šio vaisto vartojimas arba mažinama kaina, kitu atveju jis išbraukiamas iš
Kompensuojamųjų vaistų kainyno. Įvertinus kompensuojamųjų vaistų suvartojimo duomenis,
pateiktus skyriuje „7.3.7. Europos farmacijos teisyno taikymo įtaka kompensuojamųjų
vaistinių preparatų vartojimo ir išlaidų kompensavimo dinamikai Lietuvoje“, galima teigti,
kad kompensuojamųjų vaistų suvartojimas nebedidėja arba šiek tiek mažėja. Tačiau patikimai
nustatyti, ar šią kompensuojamųjų vaistų suvartojimo mažėjimo tendenciją lemia įsisotinusi
rinka ir stabili epidemiologinė situacija, ar Aprašo nuostatų įtaka, neįmanoma, nes Aprašo
nuostata dėl kompensuojamųjų vaistų vartojimo reguliavimo yra izoliuota ir jos tiesioginis
poveikis nėra aiškiai įvertinamas.
Aprašo įtaka kompensuojamųjų vaistų kainoms yra akivaizdi. Kaip minėta anksčiau,
Apraše pakankamai daug nuoseklių ir susijusių nuostatų, kurios skatina vaistų gamintojus
mažinti kompensuojamųjų vaistų kainas. Kompensuojamųjų vaistų didmeninių, mažmeninių
ir bazinių kainų mažėjimo tendencijos įrodytos šio tyrimo metu (žr. skyrių „7.1.5. 2006−2010
m. Lietuvos rinkai tiekiamų vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūros analizė“). Tai rodo
teigiamą Aprašo poveikį PSDF biudžeto lėšų naudojimui, skatina gamintojus mažinti
kompensuojamųjų vaistų kainas. 2010 metais atskiru teisės aktu210 įvesta teisinio reguliavimo
priemonė, skirta skatinti gamintojus konkuruoti mažinant kompensuojamųjų vaistų kainas, –
gamintojo nuolaidų paciento priemokai taikymas. Ši teisinio reguliavimo priemonė sudaro
galimybes gamintojams laikinai mažinti kompensuojamųjų vaistų kainas, ir atitinkamai
(pagal nustatytą formulę) mažinama paciento priemoka už kompensuojamąjį vaistą. Taip
siekiama mažinti vaistų kainas galutiniam vartotojui.
Apibendrinant kompensuojamųjų vaistinių preparatų bazinių kainų apskaičiavimo
metodikoje numatytų priemonių, skirtų skatinti konkurenciją bei reguliuoti vartojimą,
efektyvumo įvertinimą ir įtaką Kainyne pateikiamų vaistinių preparatų kainai, galima teigti,
kad LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui
skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų
apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (jo vėlesnė redakcija Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1806) tiesiogiai ir efektyviai reguliuoja
kompensuojamųjų vaistinių preparatų bazines kainas, skatina mažėti jų didmenines ir
mažmenines kainas. Taip pat šis teisės aktas sąlygojo PSDF išlaidų kompensuojamiesiems
vaistams mažėjimą. Tiesiogiai šis teisės aktas kompensuojamųjų vaistų vartojimo
nereguliuoja, tačiau galima teigti, kad bazinių kainų nustatymas pagal pigiausius atitinkamų
grupių vaistus skaitino bazinių kainų sumažėjimą, pacientų priemokų mažėjimą (į kainyną
LR SAM 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V−724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir
kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
210

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

272

įtraukti pigesni generiniai vaistai automatiškai lemia mažesnę paciento priemoką, jeigu
pacientas pasirenka tokį vaistą). Visi minėti pokyčiai skatina kompensuojamųjų vaistų kainų
galutiniam vartotojui mažėjimą ir didina vaistų prieinamumą. Pacientų priemokų už
kompensuojamuosius vaistus mažėjimo galimybės turi teigiamų padarinių:
− didina vartotojams kompensuojamųjų vaistų prieinamumą kainų požiūriu;
− sudaro galimybę Kompensuojamųjų vaistų kainyne būti didesniam skaičiui vaistinių
preparatų, taip didinant jų prieinamumą asortimento požiūriu;
− sudaro galimybes pacientams rinktis pigesnius kompensuojamuosius vaistus, kurių
priemokos yra mažesnės nei brangesnių vaistų pasirinkimo atveju;
− skatinti racionaliau ir atsakingiau vartoti kompensuojamuosius vaistus, jeigu pasirenkami
brangesni kompensuojamieji vaistai.
7.3.7. Europos farmacijos teisyno taikymo įtaka kompensuojamųjų vaistinių preparatų
vartojimo ir išlaidų kompensavimo dinamikai Lietuvoje
Siekiant įvertinti vaistų kompensavimo valstybinio reguliavimo mechanizmų įtaką
kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimo ir išlaidų kompensavimo dinamikai
Lietuvoje, atlikta kompensuojamųjų vaistų suvartojimo ir PSDF išlaidų vaistams
kompensuoti analizė.
Šiame skyriuje analizuotų duomenų šaltiniai:
-

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių ataskaitos;

-

Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – VLK) 2003−2010 m. PSDF biudžeto, vykdymo pagal išlaidų straipsnius,
apyskaitos (suvestinės) (http://www.vlk.lt/vlk/kt/?page=list&kat_id=1). Duomenys:
(8) stulpelis: „PSDF biudžeto lėšos“, eilutė: „Išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti“
(kodas 02 01), išskyrus 2010 m., kai dėl kodo 02 nesmulkinimo imti eilutės „Išlaidos
vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti iš viso“ (kodas 02)
duomenys;

-

VLK pateikti duomenys apie vaistinių preparatų tarptautiniais pavadinimais
suvartojimo ir kompensavimo išlaidų dinamiką (šimto didžiausias Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidas sudarančių kompensuojamųjų
vaistų sąrašai 2003−2010 m., penkiasdešimties brangiausių ambulatoriniam gydymui
skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų (didžiausių PSDF biudžeto išlaidų,
tenkančių vienam kompensuojamųjų vaistų receptui) sąrašai 2003−2010 m., šimto
populiariausių kompensuojamųjų vaistų sąrašai (daugiausiai parduodamų pakuotėmis)
2003−2010 m.).

Taikytini duomenų analizės metodai:
- kiekybinė duomenų analizė.
Analizuojamas laikotarpis – 2003−2010 m.
Kompensuojamųjų vaistų vartojimo ir kompensavimo išlaidų dinamikos analizė atlikta
tokiu būdu:
- pasinaudojus VLK pateiktais duomenimis apie šimtą didžiausias PSDF biudžeto
išlaidas sudarančių kompensuojamųjų vaistų, penkiasdešimt brangiausių
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ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir šimtą
populiariausių kompensuojamųjų vaistų, sudarytas bendras 88 nepasikartojančių,
buvusių kompensavimo sistemoje visais nagrinėtais metais vaistinių preparatų
tarptautiniais pavadinimais sąrašas (išsamus analizės objektų sąrašas pateiktas 73
lentelėje);
remiantis VLK biudžetų vykdymo apyskaitos duomenimis, nustatyta PSDF biudžeto
išlaidų vaistų įsigijimui kompensuoti dinamika 2003−2010 m., analizuojamų 88 vaistų
dalis šiose išlaidose.
atlikta duomenų apie analizuojamus vaistus statistinė analizė (nagrinėta pasirinktų
vaistinių preparatų suvartojimo (receptų skaičiumi, DDD), PSDF išlaidų jiems
kompensuoti dinamika).

73 lentelė. Didžiausias PSDF biudžeto išlaidas sudarančių, brangiausių ir populiariausių
kompensuojamųjų vaistinių preparatų 2003−2010 m. sąrašas tarptautiniais pavadinimais
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

273

Tarptautiniai vaistinių preparatų pavadinimai iš šimto didžiausias
PSDF biudžeto išlaidas sudarančių kompensuojamųjų vaistų sąrašo
Acidum Mycophenolicum arba Mycophenolatum mofetilu 10 g geriami kieti
Acidum valproicum (Natrium val 10 g geriami kieti)
Amisulpridum 1 g geriami kieti
Amlodipinum 100 mg geriami kieti
Bicalutamidum 1 g geriami kieti
Budesonidum et Formoterolum 10 mg inhaliaciniai
Ciclosporinum 1 g geriami kieti
Clopidogrelum 1 g geriami kieti
Diltiazemum 1 g geriami kieti
Docetaxelum 10 mg injekciniai
Donepezilum hydrochloridum 100 mg geriami kieti
Dorzolamidum et Timololum 100 mg lašai
Doxazosinum 100 mg geriami kieti
Epoetinum beta 10000 IU injekciniai
Fentanylum 10 mg pleistrai
Fluticasonum 1 mg inhaliaciniai
Fosinoprilum 100 mg geriami kieti
Gemcitabinum 100 mg injekciniai
Gliclazidum 1 g geriami kieti
Goserelinum 1 mg injekciniai
Indapamidum 10 mg geriami kieti
Interferonum alfa humanum bios 1MIU injekciniai
Latanoprostum 100 mcg lašai
Lercanidipinum 100 mg geriami kieti
Megestrolum 1 g geriami skysti
Metforminum 10 g geriami kieti
Metoprololum 1 g geriami kieti (modifikuoto atpalaidavimo)
Mirtazapinum 100 mg geriami kieti
Moxonidinum 1 mg geriami kieti
Natrii montelucastum 100 mg geriami kieti
Nebivololum 100 mg geriami kieti
Olanzapinum 100 mg geriami kieti
Oxcarbazepinum 10 g geriami kieti
Paclitaxelum 10 mg injekciniai
Perindoprilum 100 mg geriami kieti
Quetiapinum 1 g geriami kieti
Quinaprilum 100 mg geriami kieti
Ramiprilum 100 mg geriami kieti
Risperidonum 10 mg injekciniai
Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg inhaliaciniai
Sertralinum 1 g geriami kieti
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42
43
44
45

Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Somatropinum 10 mg injekciniai
Topiramatum 100 mg geriami kieti
Torasemidum 100 mg geriami kieti
Triptorelinum 1 mg injekciniai

Tarptautiniai vaistinių preparatų pavadinimai iš sąrašo „Penkiasdešimt
didžiausių PSDF biudžeto išlaidų, tenkančių vienam kompensuojamųjų
vaistų receptui“
Aktyvuotas protrombino koag.k. 100 IU injekciniai
Anastrozolum 10 mg geriami kieti
Dornasum alfa 10 mg inhaliaciniai
Entacaponum 1 g geriami kieti
Epoetinum alfa 10 KIU injekciniai
Factor IX conc. 100IU injekciniai
Factor VII conc. 100IU injekciniai
Factor VIII conc. 100IU injekciniai
Lamivudinum 1 g geriami kieti
Letrozolum 10 mg geriami kieti
Leuprorelinum 1 mg injekciniai
Miltefosinum 100 mg išoriniai
Ribavirinum 10 g geriami kieti
Topotecanum 1 mg injekciniai

Eil. Nr.

Tarptautiniai vaistinių preparatų pavadinimai iš 100 populiariausių
kompensuojamųjų vaistų sąrašo (daugiausiai parduodamų pakuotėmis)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Amiodaronum 1 g geriami kieti
Amitriptylinum 1 g geriami kieti
Amoxicillinum 1 g geriami kieti
Betaxololum 100 mg geriami kieti
Captoprilum 100 mg geriami kieti
Carbamazepinum 10 g geriami kieti
Carvedilolum 100 mg geriami kieti
Clobetasolum 10 mg išoriniai
Diazepamum 100 mg geriami kieti
Diclofenacum 1 g geriami kieti
Diclofenacum 1 g injekciniai
Digoxinum 10 mg geriami kieti
Enalaprilum 100 mg geriami kieti
Glimepiridum 10 mg geriami kieti
Glyceryli trinitras 100 mg geriami kieti
Isosorbidi mononitras 1 g geriami kieti
Lacidipinum 10 mg geriami kieti
Levothyroxinum 1 mg geriami kieti
Lisinoprilum 100 mg geriami kieti
Lorazepamum 10 g geriami kieti
Meloxicamum 100 mg geriami kieti
Molsidominum 100 mg geriami kieti
Salbutamolum 10 mg inhaliaciniai
Salmeterolum 1 mg inhaliaciniai
Spironolactonum 1 g geriami kieti
Timololum 10 mg lašai
Tramadolum 100 mg injekciniai
Tramadolum 1g geriami kieti
Warfarinum 100 mg geriami kieti

73 lentelėje pateikti vaistinių preparatų sąrašai sudaryti siekiant įvertinti
kompensuojamųjų vaistų suvartojimo ir jiems kompensuoti skirtų PSDF lėšų dinamiką.
Sąrašuose pateikti vaistiniai preparatai reprezentuoja įvairias kompensuojamųjų vaistų
kategorijas (didžiausias PSDF išlaidas sudarančių, daugiausiai suvartojamų, brangiausių). Šio
tyrimo ribose analizuojamiems vaistiniams preparatams kompensuoti įvairiais metais buvo
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skiriama nuo 40 iki 70 proc. visų PSDF lėšų kompensuojamiesiems vaistams, sąrašuose
pateikti vaistiniai preparatai buvo kompensuojami visą analizuojamą laikotarpį.
Siekiant įvertinti vaistų kompensavimo Lietuvoje tendencijas, pirmiausia buvo
įvertinta bendra PSDF išlaidų, skirtų kompensuojamiesiems vaistams, dinamika.
74 lentelė. PSDF biudžeto išlaidų vaistų įsigijimui kompensuoti dinamika 2004−2010 m.
PSDF biudžeto išlaidos
vaistų įsigijimui
kompensuoti, mln. Lt.
PSDF biudžeto išlaidų vaistų
įsigijimui kompensuoti
pokytis (lyginama su
ankstesniais metais)
PSDF biudžeto išlaidų vaistų
įsigijimui kompensuoti
pokytis (lyginama su baziniais
2004 m.)
PSDF biudžeto išlaidos
analizuojamų vaistų
įsigijimui kompensuoti, mln.
Lt.
Analizuojamų vaistų receptų
skaičius, mln.
Analizuojamų vaistų išlaidų
dalis visose PSDF išlaidose
vaistų įsigijimui kompensuoti

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

338,7

452,4

507,7

587,3

637,3

644,2

607,5

33,57%

12,22%

15,68%

8,51%

1,08%

−5,70%

33,57%

49,90%

73,40%

88,16%

90,20%

79,36%

258,5

305,1

307,1

349,9

360,5

342,5

306,4

6,0

6,1

6,3

6,5

6,8

6,7

6,6

76,33%

67,45%

60,49%

59,57%

56,57%

53,16%

50,43%

ND

0,00%

74 lentelėje matyti, kad 2004−2010 m. PSDF biudžeto išlaidos vaistų įsigijimui
kompensuoti didėjo − nuo 2004 m. iki 2009 m. padidėjo 65,7 proc. ir 2009 m. siekė 644,2
mln. Lt. 2010 m., palyginti su 2009 m., PSDF biudžeto išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti
sumažėjo 5,70 proc. ir siekė 607,5 mln. Lt. (56,2 proc. daugiau nei 2004 m.). Matyti, kad
2006, 2008 ir 2009 m. PSDF biudžeto išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti augo mažesniu
tempu, palyginti su kitais nagrinėtais metais, o 2005 m. pastebimas didžiausias prieaugis
palyginti su 2004 m. – 16,38 proc.
Analizuojamų vaistų sąrašo išlaidų pokyčių tendencija šiuo atžvilgiu panaši – išlaidos
analizuojamiems vaistams didėjo 2004−2008 m., didėjimo tempas sulėtėjo 2006 ir 2008 m.,
2009−2010 m. išlaidos mažėjo, taigi, skirtingai nuo visų PSDF biudžeto išlaidų vaistų
įsigijimui kompensuoti, – matyti nesmarkus PSDF biudžeto išlaidų analizuojamų vaistų
įsigijimui kompensuoti sumažėjimas jau 2009 m.
Detalesnė PSDF biudžeto išlaidų analizuojamiems vaistams apžvalga ir sąryšis su
vartojimu pateikiamas 102−104 paveiksluose.
Receptų skaičius – vienas iš rodiklių, parodančių kompensuojamųjų vaistų
suvartojimą. Siekiant nustatyti PSDF išlaidų ir vartojimo pokyčius ir jų sąryšį, apskaičiuoti
grandininiai pokyčiai (kiekvienų metų duomenys lyginami su ankstesniais metais). 2003 m.
duomenų nepateikta, nes tai pirmieji nagrinėti ataskaitiniai metai. 74 lentelėje „PSDF
biudžeto išlaidų vaistų įsigijimui kompensuoti dinamika 2004−2010 m.“ pateikta receptų
skaičiaus dinamika vienetais, toliau esančiame paveiksle apskaičiuoti pasikeitimo tempai.
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102 pav. PSDF biudžeto išlaidų ir receptų analizuojamiems vaistams dinamika (lyginama su
ankstesniais metais)

102 paveiksle matyti, kad analizuojamų vaistų vartojimas, vaizduojamas receptų
skaičiais, iki 2007 m. kiekvienais metais augo, tačiau mažesniu tempu nei PSDF išlaidos.
2008 m. receptų skaičius didėjo greičiau, nei didėjo PSDF išlaidos, o 2009−2010 m. mažėjo
lėtesniu tempu, tai iš esmės parodo, kad vidutinės kompensuojamųjų vaistų recepto kainos
pradėjo mažėti.
103 pav. Analizuojamų vaistų vidutinės recepto kainos dinamika

103 paveiksle vaizduojamas PSDF išlaidų ir receptų skaičiaus pokyčių, nagrinėtų
aukščiau, santykis − vidutinė recepto kaina. Analizuojamų vaistų vidutinė recepto kaina
2003−2007 m. kiekvienais metais didėjo (nuo 42,44 iki 54,22 Lt) ir pabrango 27,76 proc.
Nuo 2007 m. pastebima atvirkštinė tendencija – nuo 2007 iki 2010 m. kaina sumažėjo iki
46,11 Lt. Iš esmės kaina sumažėjo beveik iki 2003 m. lygio – 2010 m. vidutinė
kompensuojamojo recepto kaina buvo tik 8,65 proc. didesnė nei 2003 m.
Siekiant pavaizduoti absoliutų PSDF išlaidų analizuojamiems kompensuojamiems
vaistams ir vartojimo pokytį, skaičiuotas minėtų rodiklių pokytis lyginant su baziniais metais.
104 pav. PSDF biudžeto išlaidų ir receptų analizuojamiems vaistams dinamika (lyginama su
baziniais 2003 metais)
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Iš 104 paveikslo matyti, kad PSDF išlaidos analizuotų kompensuojamųjų vaistinių
preparatų išlaidoms kompensuoti nuo 2003 iki 2010 m. padidėjo 35,77 proc., o jų vartojimas
(receptų skaičius) didėjo šiek tiek mažiau – 24,99 proc.
PSDF lėšomis kompensuojamų vaistų suvartojimą tikslinga vertinti vaistų
suvartojimu DDD skaičiumi (DDD / 1000 gyventojų / per vieną dieną). Analizei pasirinktas
tas pats 78 lentelėje pateiktas vaistinių preparatų sąrašas. Tačiau duomenų apie dalies šių
vaistinių preparatų suvartojimą DDD skaičiumi nėra, todėl iš sąrašo išbraukti vaistiniai
preparatai, apie kurių suvartojimą DDD skaičiumi nebuvo duomenų. Iš 73 lentelėje pateikto
sąrašo išbrauktų vaistinių preparatų sąrašas pateikiamas toliau:
Budesonidum et Formoterolum 10 mg inhaliaciniai
Ciclosporinum 1g geriami kieti
Docetaxelum 10 mg injekciniai
Dorzolamidum et Timololum 100 mg lašai
Epoetinum beta 10000 IU injekciniai
Gemcitabinum 100 mg injekciniai
Latanoprostum 100 mcg lašai
Paclitaxelum 10 mg injekciniai
Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg inhaliaciniai
Miltefosinum 100 mg išoriniai
Topotecanum 1 mg injekciniai
Clobetasolum 10 mg išoriniai
Molsidominum 100 mg geriami kieti
Timololum 10 mg lašai
Siekiant patikrinti kompensuojamųjų vaistų suvartojimo tendencijas, jų vartojimas
įvertintas ne vien receptų skaičiumi, bet ir DDD skaičiumi. Toliau pateikiamoje lentelėje
lyginamas analizuojamų kompensuojamųjų vaistinių preparatų suvartojimas DDD skaičiumi
ir PSDF išlaidos jiems kompensuoti.

75 lentelė. Analizuojamų vaistinių preparatų PSDF išlaidų ir DDD kiekio dinamika
PSDF biudžeto
išlaidos
analizuojamiems
vaistams, tūkst. Lt
PSDF biudžeto
išlaidų
analizuojamiems
vaistams grandininis
pokytis
Analizuojamų vaistų
receptų skaičius,
tūkst.
Receptų grandininis
pokytis
Bendras DDD kiekis
Bendras DDD kiekio
grandininis pokytis

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

167.430

206.087

233.081

239.949

268.394

275.792

258.769

226.082

ND

23,09%

13,10%

2,95%

11,85%

2,76%

−6,17%

−12,63%

5.012

5.693

5.700

5.949

5.998

6.337

6.199

6.136

ND

13,58%

0,12%

4,37%

0,82%

5,65%

−2,18%

−1,01%

28.712

12.829

19.595

23.321

23.391

22.835

23.467

20.948

ND

−55,32%

52,74%

19,02%

0,30%

−2,38%

2,77%

−10,73%
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75 lentelėje pateikti duomenys grafiškai pavaizduoti 105 paveiksle.
105 pav. Analizuojamų vaistinių preparatų PSDF išlaidų, receptų sk. ir DDD sk. dinamika

Kaip matyti 105 paveiksle, koreliacijos tarp analizuotų kompensuojamųjų vaistų
suvartojimo, lyginant receptų skaičių su DDD skaičiumi, nėra. Nuoseklios koreliacijos tarp
PSDF išlaidų ir vaistinių preparatų suvartojimo taip pat nėra. Šias tendencijas galėtų sąlygoti
tokie veiksniai:
− skirtingais metais kompensavimo sistemoje esantys skirtingų kainų vaistai (todėl mažėjant
vartojimui PSDF išlaidos gali didėti dėl brangesnių kompensuojamųjų vaistų ir atvirkščiai,
pradėjus vyrauti pigesniems vaistams, net didėjant vartojimui, PSDF išlaidos nedidėja ar
didėja mažesniais tempais);
− skirtingais metais kompensavimo sistemoje esančios skirtingos vaistų pakuotės
(gamintojams pakeitus pakuočių dydžius, pvz., įvedus didesnes pakuotes (N90 vietoj N30)
gali sumažėti vaistų suvartojimas vertinant receptų skaičiumi, bet suvartojimas vertinant
DDD skaičiumi – nesumažėti).
105 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad tik nuo 2009 metų tendencijos tapo
panašios tiek vertinant PSDF išlaidas, tiek analizuojamų kompensuojamųjų vaistų vartojimą
– 2009−2010 metais mažėjo tiek PSDF išlaidos šiems vaistams, tiek jų vartojimas. Tačiau
PSDF išlaidos sumažėjo daug ryškiau nei vaistų suvartojimas, tai rodo šių kompensuojamųjų
vaistų pigimo tendenciją.
Apibendrinant PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams
dinamikos analizę, galima teigti, kad:
− PSDF biudžeto išlaidos kompensuojamiesiems vaistams nuo 2003 iki 2010 m. padidėjo
dvigubai;
− 2009 ir 2010 metais valstybei pavyko sustabdyti PSDF išlaidų kompensuojamiesiems
vaistams augimą;
− PSDF išlaidų augimą sustabdė sumažėjęs kompensuojamųjų vaistų vartojimas ir atpigę
kompensuojamieji vaistai;
− vaistų suvartojimas vertinant receptų ir DDD skaičiais nekoreliuoja (galimai tai sąlygoja
kasmet besikeičiantys kompensuojamųjų vaistų kainynai – iš jų išbraukiami ar įrašomi
skirtingų kainų ir pakuočių bei dozių vaistiniai preparatai);
− nuo 2008 m. kompensuojamųjų vaistų suvartojimas nedidėja.
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7.3.8. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje 2010 m. palyginimas
su užsienio šalimis
Ankstesniame skyriuje „7.3.7. Europos farmacijos teisyno taikymo įtaka
kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimo ir išlaidų kompensavimo dinamikai
Lietuvoje“ buvo atlikta kompensuojamųjų vaistų suvartojimo Lietuvoje analizė. Šiame
skyriuje pateikiamas kompensuojamųjų vaistų vartojimo masto palyginimas Lietuvoje ir
užsienio šalyse.
Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− duomenų bazės PharmaZOOM duomenys;
- Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių ataskaitos;
- Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – VLK) 2003−2010 m. PSDF biudžeto vykdymo pagal išlaidų straipsnius
apyskaitos (suvestinės) (http://www.vlk.lt/vlk/kt/?page=list&kat_id=1). Duomenys: (8)
stulpelis: „PSDF biudžeto lėšos“, eilutė: „Išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti“ (kodas
02 01), išskyrus 2010 m., kai dėl kodo 02 nesmulkinimo imti eilutės „Išlaidos vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti iš viso“ (kodas 02) duomenys;
Taikytini duomenų analizės metodai:
- kiekybinė duomenų analizė.
Atliekant Lietuvos ir užsienio šalių kompensuojamųjų vaistų vartojimo palyginimą,
buvo siekiama palyginti reprezentatyvią kompensuojamųjų vaistų imtį – 100 aktualiausių
Lietuvos rinkoje kompensuojamųjų vaistų (vaistai, kurių daugiausiai parduodama rinkoje
vertinant pardavimus pinigais ir pakuotėmis). Atrinktos imties vaistų sąrašas pateikiamas 76
lentelėje.
76 lentelė. Analizuotų vaistinių preparatų sąrašas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nebilet tab. 5 mg N28
SeretideDiskus 50/500 µg inhal. 60 dose
SymbicortTurbuhaler 160/4,5 µg inhal. 120
dos.
Betaloc ZOK tab. 50 mg N30
Xalatan drops 50 µg/ml 2,5 ml
Cosopt drops 20 mg+5 mg/ml 5 ml
Plavix coated tab. 75 mg N28
SeretideDiskus 50/250 µg inhal. 60 dose
Betaloc ZOK tab. 100 mg N30
Trifas tab. 10 mg N30
Pramistar coated tab. 600 mg N20
OmeprazolActavis tab. 20 mg N30
Physiotens coated tab. 0,4 mg N28
Tertensif SR coated tab. 1,5 mg N30
Lorafen dragee 2,5 mg N25
Trentalret. coated tab. 400 mg N100
Trileptal tab. 600 mg N50
Lacipil tab. 4 mg N56
Diaprel MR tab. 30 mg N60
Ospamox coated tab. 1g N12
Lokren coated tab. 20 mg N28
DepakineChrono ret. coated tab. 500 mg N30
Monopril tab. 20 mg N28
Clonazepam tab. 2 mg N30

51
52
53

Movalis tab. 15 mg N20
Ventolin Inhaler 100 µg/d 200 dose
RanitidinoSanitas tab. 150 mg N100

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Zoxon tab. 4 mg N30
Raniberl coated tab. 300 mg N20
Taxoteretirp. 20 mg/0,5 ml N1
Dermovatetep. 0,05% 25 g
Ibuprofen Lannacher coated tab. 600 mg N30
Diclac ID ret.tab. 150 mg N100
Pangrol 25 000 caps. N20
Hydrea caps. 500 mg N100
Enap tab. 20 mg N30
Cardura tab. 4 mg N30
Zoloft coated tab. 50 mg N28
Asentra coated tab. 50 mg N28
L−Thyroxin Berlin−Chemie tab. 50 µg N100
Zyrtec coated tab. 10 mg N30
L−Thyroxin Berlin−Chemie tab. 100 µg N100
Ibufensusp. 100 mg/5 ml 100 g
Arimidex tab. 1 mg N28
Salofalk Falk tab. 500 mg N50
Agen 10 mg tab. N30
Rytmonorm coated tab. 150 mg N50
Claritine tab. 10 mg N30
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cardace tab. 5 mg N28
Tiapridal tab. 100 mg N20
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
Seretide Inhaler 25/250 µg aer. 120 dose
Kaptopril tab. 50 mg N20
Accupro 20 mg coated tab. N30
Diphereline inj. 3,75 mg N1
Gemzar inf. 1 g/vial N1
Dicloberlret.caps. 100 mg N50
Solian tab. 200 mg N30
Trileptal tab. 300 mg N50
Topamax tab. 100 mg N60
Sortis coated tab. 20 mg N30
Norvasc tab. 10 mg N30
Penester coated tab. 5 mg N30
NeoRecormon inj. 2 000 IU 0,3 ml N6
Cardura XL tab. 4 mg N30
Taxoteretirp. 80 mg/2 ml N1
Altiazem RR caps. 180 mg N20
Trusopt drops 20 mg/ml 5 ml
Leponex tab. 100 mg N50
Cordarone tab. 200 mg N30
NeoRecormon inj. 5 000 IU 0,3 ml N6
Pangrol 10 000 caps. N20
Seroxat coated tab. 20 mg N30
Uvamin Retard caps. 100 mg N20

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Seretide Inhaler 25/125 µg aer. 120 dose
No−Spa forte tab. 80 mg N20
Unasyn coated tab. 375 mg N12
Norvasc tab. 5 mg N30
Zinnat tab. 500 mg N10
Gemzar inj. 200 mg/vial N1
Ibuprofen Lannacher coated tab. 400 mg N30
Orfarin tab. 5 mg N100
Finlepsin tab. 200 mg N50
Celebrex caps. 200 mg N30
SandimmunNeoral caps. 100 mg N50
Kestine coated tab. 10 mg N30
Sinemet CR tab. 200 mg+50 mg N100
VinpocetineCovex tab. 5 mg N50
Zofran 8 mg/4 ml inj. N5
Femara coated tab. 2,5 mg N30
Olfen 75 mg+20 mg/2 ml inj. N5
Augmentin 1 g coated tab. 875 mg+125 mg N14
Kreon 10 000 caps. N20
SeretideDiskus 50/100 µg inhal. 60 dose
Agen 5 mg tab. N30
Klacid gran. 125 mg/5 ml 100 ml
Foradil 12 µg/d inhal. caps. N60
Sortis coated tab. 10 mg N30
Minirin tab. 0,2 mg N30
Coaxil coated tab. 12,5 mg N30

Užsienio šalių agentūros pateikė duomenis apie jų šalių rinkoje esančius atitinkamus
kompensuojamuosius vaistus. Tačiau dėl skirtingų šalių kompensuojamųjų vaistų asortimento
skirtumų, skirtingai kaupiamų ir pateikiamų duomenų ne visos apklaustos užsienio šalių
vaistų agentūros pateikė prašytus duomenis. Iš pateikusių duomenis šalių didžiausias
sutapimas vaistų asortimente su Lietuvos asortimentu buvo – Čekijos, Danijos ir Estijos. Šių
šalių duomenys buvo analizuoti ir lyginti su Lietuvos kompensuojamųjų vaistų pardavimais,
kompensavimui išleidžiamomis lėšomis bei vienam gyventojui tenkančiomis išlaidomis
kompensuojamiesiems vaistams.
Čekijos pateiktais duomenimis, iš 100 daugiausiai 2010 m. Lietuvoje parduodamų
kompensuojamųjų vaistų sąrašo Čekijos rinkoje ir kompensavimo sistemoje buvo 59
kompensuojamieji vaistiniai preparatai, užimantys 4,07 proc. šios šalies kompensuojamųjų
vaistų rinkos ir sudarantys 66,91 mln. litų išlaidų kompensuoti vaistiniams preparatams. Šių
vaistų pardavimai 2010 m. siekė 391,22 mln. litų.
Danijos rinkoje 2010 m. buvo tik 25 vaistai iš 100 daugiausiai 2010 m. Lietuvoje
parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąrašo. Danijoje šie 25 vaistai užėmė 0,79 proc. šios
šalies kompensuojamųjų vaistų rinkos, išlaidos jiems kompensuoti sudarė 18,034 mln. litų, o
šių vaistų pardavimai rinkoje mažmeninėmis kainomis siekė 25, 864 mln. litų. Danija nurodė,
kad visų kompensuojamųjų vaistų pardavimai mažmeninėmis kainomis 2010 m. buvo 3,272
mlrd. Lt.
Estijos rinkoje 2010 m. buvo 80 vaistų iš 100 daugiausiai 2010 m. Lietuvoje
parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąrašo. Estijoje šie 80 vaistinių preparatų užėmė 17,21
proc. visų kompensuojamųjų vaistų rinkos, išlaidos jiems kompensuoti sudarė 51,36 mln. Lt,
o šių vaistų pardavimai rinkoje mažmeninėmis kainomis siekė 82 mln. litų. Duomenys apie
nagrinėjamus vaistinius preparatus pateikti 77 lentelėje.
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77 lentelė. Analizuojamų vaistų kompensavimo ir pardavimų palyginimas skirtingose šalyse
2010 m.
Pateikta vaistų iš 100 daugiausiai 2010 m.
Lietuvoje parduodamų
kompensuojamųjų vaistų sąrašo
Pateiktų vaistų dalis visoje tos šalies
kompensuojamųjų vaistų rinkoje**

Lietuva*

Čekija

Estija

Danija

100

59

25

80

29,10%

4,07%

0, 79%

17,21%

Pateiktų
vaistinių
preparatų
187.050.050
66.907.872
18.033.686
51.359.242
kompensavimo išlaidos, Lt***
Pateiktų vaistinių preparatų pardavimai
293.551.440 391.219.291
25.863.581
82.093.099
(sales), Lt
Pateiktų
vaistinių
preparatų
64 %
17,10%
69,73%
62,56%
kompensavimo išlaidų ir pardavimų
santykis
* Lietuvos duomenys apie visus 100 analizei atrinktų vaistinių preparatų.
** Pateiktų vaistų dalis visoje tos šalies kompensuojamųjų vaistų rinkoje – Čekijos, Danijos, Estijos atveju
pateikti duomenys. Lietuvos atveju – pateiktų vaistinių preparatų pardavimų ir visų kompensuojamųjų vaistinių
preparatų pardavimų mažmeninėmis kainomis santykis.
*** Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidos Lietuvoje – išvestinis skaičius: pardavimo pajamos
dauginamos iš kompensavimo koeficiento. Kompensavimo koeficientas (0,64) − 2010 m. PSDF išlaidų vaistų
įsigijimui kompensuoti santykis su visų kompensuojamųjų vaistų 2010 m. pardavimų mažmeninėmis kainomis
dydžiu. Kitų šalių – pagal jų pateiktus duomenis.

Iš pateiktos lentelės matyti, kad pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidų ir
pardavimų santykis nagrinėtose šalyse svyruoja nuo 17,10 proc. (Čekijoje) iki 69,73 proc.
(Danijoje). Šio santykio dydis priklauso nuo rodiklių:
kompensuojamųjų vaistinių preparatų pardavimus (Lt) sudaro ne tik PSDF (Lietuvos
atveju) išlaidos, bet ir vartotojų priemokos (jei ne visa kompensuojamojo vaisto suma
kompensuojama);
dalis vaistų, įtrauktų į kompensavimo sistemą, parduodami kaip nekompensuojamieji,
tačiau jų pardavimai rinkoje priskiriami kompensuojamųjų vaistų pardavimams, nors
šalies kompensavimo sistema jų išlaidų nekompensuoja.
Kuo didesnė minėtų rodiklių dalis bendruose pardavimuose mažmeninėmis kainomis, tuo
mažesnis vaistinių preparatų kompensavimo išlaidų ir pardavimų santykis.
Siekiant standartizuoti lyginamus Lietuvos ir užsienio šalių duomenis, lyginti
Lietuvos duomenys su kiekvienos šalies duomenimis atskirai. Su kiekviena atskira šalimi
buvo lyginti tik sutapusių vaistinių preparatų Lietuvos ir analizuojamos šalies rinkoje ir
kompensavimo sistemoje duomenys.
Lietuva su Čekija lyginama remiantis abiejų šalių rinkose ir kompensavimo
sistemose esančiais 59 kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais.
78 lentelė. Lietuvos ir Čekijos kompensavimo išlaidų palyginimas
2010 m.
Pateiktų vaistų dalis visoje tos šalies kompensuojamųjų vaistų rinkoje
Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidos, Lt
Pateiktų vaistinių preparatų pardavimai (sales) , Lt
Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidų ir pardavimų
santykis

Lietuva

Čekija

10%

4,07%

64.847.617
101.324.401

66.907.872
391.219.291

64,00%

17,10%

Matyti, kad 59 vaistinis preparatas (pateikčių lygmenyje), esantis Lietuvos ir Čekijos
kompensuojamųjų vaistų rinkoje (vaistų sąrašas pateiktas 79 lentelėje), užima 10 proc.
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Lietuvos kompensuojamųjų vaistų rinkos ir 4,07 proc. Čekijos kompensuojamųjų vaistų
rinkos. Taip pat matyti, kad Lietuvoje buvo kompensuota 64 proc. šių vaistinių preparatų
išlaidų. Čekijos pateiktais duomenimis, Čekijoje buvo kompensuota tik 17,10 proc. išlaidų.
Eurostat211 2011 m. duomenimis, Čekijoje buvo 10,533 mln. gyventojų, Lietuvoje – 3,245
mln. gyventojų.
79 lentelė. Analizuojami vaistiniai preparatai (pateikčių lygmenyje), esantys Lietuvos ir
Čekijos kompensuojamųjų vaistų rinkoje
Accupro 20 por tbl flm 30x20 mg
Agen 10 por tbl nob 30x10 mg
Agen 5 por tbl nob 30x5 mg
Arimidex por tbl flm 28x1 mg
Asentra 50 por tbl flm 28x50 mg
Augmentin 1 g por tbl flm 14x1 gm
Augmentin 1 g por tbl flm 14x1 gm
Betaloc zok 100 mg por tbl pro 30x100 mg
Betaloc zok 50 mg por tbl pro 30x50 mg
Cardura xl 4 mg por tbl ret 30x4 mg pa
Celebrex 200 mg por cps dur 30x200 mg
Claritine por tbl nob 30x10 mg
Cordarone por tbl nob 30x200 mg
Cosopt oph gtt sol 1x5 ml
Depakine chrono 500 mg sécable por tbl ret 30x500 mg
Diaprel mr por tbl ret 60x30 mg
Enap 20 mg por tbl nob 30x20 mg
Femara por tbl flm 30x2.5 mg
Foradil inh plv cps 60x12r g
Gemzar 1 g inf plv sol 1x1 gm
Ibuprofen al 400 por tbl flm 30x400 mg
Ibuprofen 600 mg galmed por tbl flm 30x600 mg
Klacid 125 mg/5 ml por gra sus 1x100 ml
Leponex 100 mg por tbl nob 50x100 mg
Lokren 20 mg por tbl flm 28x20 mg
Monopril 20 mg por tbl nob 28x20 mg
Movalis 15 mg por tbl nob 20x15 mg
Neorecormon 2 000 iu inj sol 6x0.3 ml
Neorecormon 4 000 iu inj sol 6x0.3 ml
Neorecormon 5 000 iu inj sol 6x0.3 ml
Norvasc 5 mg por tbl nob 30x5 mg
Olfen−75 inj sol 5x2 ml
Penester por tbl flm 30x5 mg
Plavix 75 mg por tbl flm 28x75 mg
Rytmonorm 150 mg por tbl flm 50x150 mg
Sandimmun neoral 100 mg por cps mol 50x100 mg
Seretide diskus 50/100 inh plv 1x60x50/100 rg
Seretide diskus 50/250 inh plv 1x60x50/250 rg
Seretide diskus 50/500 inh plv 1x60x50/500 mcg
Seretide 25/50 inhaler inh sus pss 120x25/50 mcg+poč
Seroxat 20 mg por tbl flm 30x20 mg
Sinemet cr 250 por tbl ret 100x250 mg
Solian 200 mg por tbl nob 30x200 mg
Sortis 10 mg por tbl flm 30x10 mg
Sortis 20 mg por tbl flm 30x20 mg
Taxotere 20 mg inf csl lqf 0.5ml/20 mg+s
Taxotere 80 mg inf csl lqf 2ml/80 mg+s
Topamax 100 mg por tbl flm 60x100 mg
Duomenų apie gyventojų skaičių šaltinis Eurostat, 2011,
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=label
s&plugin=1
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Trental inf sol 5x5ml/100 mg
Trental 400 por tbl ret 100x400 mg
Trusopt oph gtt sol 1x5 ml
Unasyn por tbl flm 12x375 mg
Ventolin inhaler n inh sus pss 200x100 rg
Vinpocetine covex 5 mg por tbl nob 50x5 mg
Xalatan oph gtt sol 1x2.5 ml i
Xalatan oph gtt sol 1x2.5 ml ii
Zofran inj sol 5x4ml/8 mg
Zoloft 50 mg por tbl flm 28x50 mg
Zoxon 4 por tbl nob 30x4 mg

Toliau esančiame paveiksle pateikiamas išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir
kompensavimo išlaidų dydis, tenkantis vienam gyventojui (tik pagal sutapusių abiejų šalių
rinkose vaistų duomenis).
106 pav. Lietuvos ir Čekijos kompensavimo išlaidų, tenkančių vienam gyventojui,
palyginimas

Gretinant Lietuvos ir Čekijos duomenis matyti, kad nagrinėtų kompensuojamųjų
vaistų pardavimai vienam gyventojui abiejose šalyse yra panašūs. Tačiau kompensavimo
išlaidos (Lietuvos atveju PSDF išlaidos kompensuojamiesiems vaistams, kitų šalių atveju –
draudimo fondų išlaidos vaistams kompensuoti) vienam gyventojui Lietuvoje yra didesnės.
Tai gali lemti mažesnis kompensuojamųjų vaistų kompensavimo procentas Čekijoje arba
lyginamo kompensuojamųjų vaistų asortimento ypatybės – tie patys vaistai Lietuvoje gali
būti kompensuoti didesniu intensyvumu, tačiau kito asortimento vaistai galėtų pakeisti
lyginamų duomenų reikšmes.
Lietuva su Danija lyginama remiantis abiejų šalių rinkose ir kompensavimo sistemose
esančiais 25 kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais (jų sąrašas pateiktas 81 lentelėje).
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80 lentelė. Lietuvos ir Danijos palyginimas
2010 m.
Pateiktų vaistų dalis visoje tos šalies kompensuojamųjų vaistų rinkoje

Lietuva
9,55%

Danija
0,79%

Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidos, Lt
Pateiktų vaistinių preparatų pardavimai (sales) , Lt
Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidų ir pardavimų
santykis

64.263.326
100.411.447

18.033.686
25.863.581

64,00%

69,73%

81 lentelė. Analizuojami vaistiniai preparatai (pateikčių lygmenyje), esantys Lietuvos ir
Danijos kompensuojamųjų vaistų rinkoje
Cosopt drops 20 mg+5 mg/ml 5 ml
Foradil 12 µg/d inhal. caps. N60
Hydrea caps. 500 mg N100
Kestine coated tab. 10 mg N30
NeoRecormon inj. 2 000 IU 0,3 ml N6
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
NeoRecormon inj. 5 000 IU 0,3 ml N6
Norvasc tab. 10 mg N30
Norvasc tab. 5 mg N30
Plavix coated tab. 75 mg N28
Seretide Inhaler 25/125 µg aer. 120 dose
Seretide Inhaler 25/250 µg aer. 120 dose
SeretideDiskus 50/100 µg inhal. 60 dose
SeretideDiskus 50/250 µg inhal. 60 dose
SeretideDiskus 50/500 µg inhal. 60 dose
Sinemet CR tab. 200 mg+50 mg N100
SymbicortTurbuhaler 160/4,5µg inhal. 120 dosė
Solian tab. 200 mg N30
Trentalret. coated tab. 400 mg N100
Trileptal tab. 300 mg N50
Trileptal tab. 600 mg N50
Trusopt drops 20 mg/ml 5 ml
Ventolin Inhaler 100 µg/d 200 dose
Xalatan drops 50 µg/ml 2,5 ml
Zoloft coated tab. 50 mg N28

Matyti, kad 25 vaistinis preparatas (pateikčių lygmenyje), esantis Lietuvos ir Danijos
kompensuojamųjų vaistų rinkoje, užima 9,55 proc. Lietuvos kompensuojamųjų vaistų rinkos
ir 0, 79 proc. Danijos kompensuojamųjų vaistų rinkos. Taip pat matyti, kad Lietuvoje buvo
kompensuota 64,00 proc. šių vaistinių preparatų išlaidų. Danijos pateiktais duomenimis,
Danijoje buvo kompensuota dar daugiau − 69,73 proc. išlaidų. Vaistų kainų nustatymo ir
kompensavimo informacijos (PPRI) ataskaitos212 duomenimis, Danijoje 2006−2007 m. buvo
100%, 85%, 75%, 50%, 0% kompensavimo lygiai. Eurostat 2011 m. duomenimis, Danijoje
buvo 5,561 mln. Toliau esančiame paveiksle pateikiamas išlaidų kompensuojamiesiems
vaistams ir kompensavimo išlaidų dydis, tenkantis vienam gyventojui (tik pagal sutapusių
abiejų šalių rinkose vaistų duomenis).
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107 pav. Lietuvos ir Danijos kompensavimo išlaidų, tenkančių vienam gyventojui,
palyginimas

Gretinant Lietuvos ir Danijos duomenis matyti, kad nagrinėtų kompensuojamųjų
vaistų pardavimai vienam gyventojui Lietuvoje yra beveik septynis kartus didesni. Tačiau,
Danijos vaistų agentūros pateiktais duomenimis, analizuojamų vaistų kompensavimo
procentas yra apie 55 proc., t. y. panašus kaip Lietuvos. Toks duomenų skirtumas yra
sąlygotas mažo sutapusių vaistų skaičiaus ir asortimento svarbos netolygumo – analizuojant
duomenis pagrindas vertinti duomenis buvo Lietuvos rinkoje svarbiausi kompensuojamieji
vaistai, tuo tarpu Danijos rinkoje gali būti svarbesni visiškai kiti vaistiniai preparatai, todėl
asortimento neatitikimas ir mažas palyginamų vaistinių preparatų skaičius neleidžia patikimai
lyginti Lietuvos ir Danijos duomenų. Kadangi Danijos vaistų agentūra pateikė bendrus 2010
metų kompensuojamųjų vaistų rinkos (mažmeninėmis kainomis) duomenis (3,272 mlrd. Lt),
galima teigti, kad Danijos kompensuojamųjų vaistų rinka bei išlaidos kompensavimui yra
proporcingai didesnės už Lietuvos tiek, kiek Danijos vaistų rinka didesnė už Lietuvos vaistų
rinką. Atsižvelgiant į tai, kad Danijos visa vaistų rinka yra 4,4 karto didesnė nei Lietuvos213
(vertinant pardavimus pinigais didmeninėmis kainomis), o kompensuojamųjų vaistų
pardavimai yra apie 3,3 karto didesni nei Lietuvoje, vidutinis kompensavimo intensyvumas
55 proc., tai kompensuojamųjų vaistų pardavimai vienam gyventojui ir kompensavimo
išlaidos vienam gyventojui yra panašūs kaip Lietuvoje.
Lietuva su Estija lyginama remiantis abiejų šalių rinkose ir kompensavimo sistemose
esančių 80 kompensuojamųjų vaistinių preparatų (jų sąrašas pateiktas 83 lentelėje).
82 lentelė Lietuvos ir Estijos palyginimas
2010 m.
Pateiktų vaistų dalis visoje tos šalies kompensuojamųjų vaistų rinkoje
Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidos, Lt
Pateiktų vaistinių preparatų pardavimai (sales), Lt
Pateiktų vaistinių preparatų kompensavimo išlaidų ir pardavimų
santykis

Lietuva
23%
157.386.531
245.916.455

Estija
17,21%
51.359.242
82.093.099

64,00%

62,56%

83 lentelė. Analizuojami vaistiniai preparatai (pateikčių lygmenyje), esantys Lietuvos ir
Estijos kompensuojamųjų vaistų rinkoje
Accupro 20 mg coated tab. N30
Agen 10 mg tab. N30
Agen 5 mg tab. N30
Altiazem RR caps. 180 mg N20
Arimidex tab. 1 mg N28
Augmentin 1 g coated tab. 875 mg+125 mg N14
Betaloc ZOK tab. 100 mg N30
Betaloc ZOK tab. 50 mg N30
213
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Cardace tab. 5 mg N28
Cardura tab. 4 mg N30
Cardura XL tab. 4 mg N30
Claritine tab. 10 mg N30
Coaxil coated tab. 12,5 mg N30
Cordarone tab. 200 mg N30
Cosopt drops 20 mg+5 mg/ml 5 ml
DepakineChrono ret. coated tab. 500 mg N30
Dermovate tep. 0,05% 25 g
Diaprel MR tab. 30 mg N60
Diclac ID ret.tab. 150 mg N100
Dicloberl ret.caps. 100 mg N50
Diphereline inj. 3,75 mg N1
Femara coated tab. 2,5 mg N30
Finlepsin tab. 200 mg N50
Foradil 12µg/d inhal.caps. N60
Hydrea caps. 500 mg N100
Ibuprofen Lannacher coated tab. 400 mg N30
Ibuprofen Lannacher coated tab. 600 mg N30
Kaptopril tab. 50 mg N20
Kestine coated tab. 10 mg N30
Klacid gran. 125 mg/5 ml 100 ml
Kreon 10 000 caps. N20
Lacipil tab. 4 mg N56
Leponex tab. 100 mg N50
L−Thyroxin Berlin−Chemie tab. 100 µg N100
L−Thyroxin Berlin−Chemie tab. 50 µg N100
Minirin tab. 0,2 mg N30
Monopril tab. 20 mg N28
Movalis tab. 15 mg N20
Nebilet tab. 5 mg N28
NeoRecormon inj. 2 000 IU 0,3 ml N6
NeoRecormon inj. 4 000 IU 0,3 ml N6
NeoRecormon inj. 5 000 IU 0,3 ml N6
Norvasc tab. 10 mg N30
Norvasc tab. 5 mg N30
Ospamox coated tab. 1g N12
Pangrol 10 000 caps. N20
Pangrol 25 000 caps. N20
Penester coated tab. 5 mg N30
Physiotens coated tab. 0,4 mg N28
Plavix coated tab. 75 mg N28
Raniberl coated tab. 300 mg N20
Rytmonorm coated tab. 150 mg N50
Salofalk Falk tab. 500 mg N50
SandimmunNeoral caps. 100 mg N50
Seretide Inhaler 25/125 µg aer. 120 dose
Seretide Inhaler 25/250µg aer. 120 dose
SeretideDiskus 50/100µg inhal. 60 dose
SeretideDiskus 50/250µg inhal. 60 dose
SeretideDiskus 50/500µg inhal. 60 dose
Seroxat coated tab. 20 mg N30
Sinemet CR tab. 200 mg+50 mg N100
SymbicortTurbuhaler 160/4,5µg inhal. 120 dose
Solian tab. 200 mg N30
Sortis coated tab. 10 mg N30
Sortis coated tab. 20 mg N30
Tertensif SR coated tab. 1,5 mg N30
Topamax tab. 100 mg N60
Trental ret. coated tab. 400 mg N100
Trifas tab. 10 mg N30
Trileptal tab. 300 mg N50
Trileptal tab. 600 mg N50
Trusopt drops 20 mg/ml 5 ml
Unasyn coated tab. 375 mg N12
Ventolin Inhaler 100µg/d 200 dose
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Xalatan drops 50 µg/ml 2,5 ml
Zinnat tab. 500 mg N10
Zyrtec coated tab. 10 mg N30
Zofran 8 mg/4 ml inj. N5
Zoloft coated tab. 50 mg N28
Zoxon tab. 4 mg N30

Matyti, kad 80 vaistinių preparatų (pateikčių lygmenyje), esančių Lietuvos ir Estijos
kompensuojamųjų vaistų rinkoje, užima 23 proc. Lietuvos kompensuojamųjų vaistų rinkos ir
17,21 proc. Estijos kompensuojamųjų vaistų rinkos. Taip pat matyti, kad Lietuvoje buvo
kompensuota 64 proc. šių vaistinių preparatų išlaidų. Estijos pateiktais duomenimis, Estijoje
buvo kompensuota šiek tiek mažiau − 62,56 proc. išlaidų. Vaistų kainų nustatymo ir
kompensavimo informacijos (PPRI) ataskaitos214 duomenimis, Estijoje 2006−2007 m. buvo
100%, 75% (arba 90% pažeidžiamoms grupėms) kompensavimo lygiai. Eurostat 2011 m.
duomenimis, Estijoje buvo 1,340 mln. gyventojų, esant skirtingam gyventojų lygiui,
skaičiuotinas vaistų kompensavimo išlaidų kiekis, tenkantis vienam gyventojui. Toliau
esančiame paveiksle pateikiamas išlaidų nagrinėtiems kompensuojamiesiems vaistams ir
kompensavimo išlaidų dydis, tenkantis vienam gyventojui.
108 pav. Lietuvos ir Estijos kompensavimo išlaidų, tenkančių vienam gyventojui,
palyginimas

Gretinant Lietuvos ir Estijos duomenis matyti, kad kompensuojamųjų vaistų
pardavimai vienam gyventojui ir kompensavimo išlaidos vienam gyventojui Lietuvoje yra
šiek tiek didesni nei Estijoje (tiek kompensuojamųjų vaistų pardavimai vienam gyventojui,
tiek vaistų kompensavimo išlaidos vienam gyventojui Lietuvoje vidutiniškai didesnės 20
proc. nei Estijoje). Lietuvos ir Estijos duomenų palyginimas yra patikimiausias, nes jų
kompensuojamųjų vaistų asortimentai yra labai panašūs, taip pat panašus asortimento
aktualumas.
Apibendrinant kompensuojamųjų vaistų vartojimo (vartojimas vertintas
kompensuojamųjų vaistų pardavimais absoliučiais skaičiais ir pardavimais vienam
gyventojui) ir išlaidų vaistams kompensuoti palyginimą su užsienio šalimis, galima
konstatuoti, kad:
− užsienio šalių (Čekijos, Danijos) kompensuojamųjų vaistų asortimentas smarkiai skiriasi
nuo Lietuvos, todėl sunku tiksliai įvertinti kompensuojamųjų vaistų vartojimo ir
kompensavimo išlaidų skirtumus;
− kaimyninės Estijos kompensuojamųjų vaistų asortimentas yra panašus kaip Lietuvoje;

214
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− kompensuojamųjų vaistų pardavimai ir kompensavimo išlaidos yra gana proporcingi šalių
vaistų rinkų dydžiams ir iš esmės, vertinant kompensuojamųjų vaistų pardavimais vienam
gyventojui ar išlaidomis vaistams kompensuoti vienam gyventojui, yra panašūs tiek
Lietuvoje, tiek vertintose šalyse;
− patikimai galima teigti, kad Estijoje kompensuojamųjų vaistų pardavimai vienam
gyventojui ir išlaidos vaistams kompensuoti vienam gyventojui yra 20 proc. mažesnės nei
Lietuvoje.
7.4. IV UŽDAVINYS: Išanalizavus Lietuvos farmacijos rinką ir ją reglamentuojančius
teisės aktus iki įstojimo į ES bei perkėlus Europos farmacijos teisyno reikalavimus,
atlikus reprezentatyvias Lietuvos farmacijos rinkos dalyvių apklausas, įvertinti
Lietuvos esamą farmacijos sektorių, jo struktūrą ir Europos farmacijos teisyno bei jį
įgyvendinančių Lietuvos teisės aktų lemiamus pokyčius. Išnagrinėti Lietuvos
Respublikos teisės aktus, perkeliančius ES direktyvas, įvertinti direktyvų nuostatų
perkėlimo į nacionalinę teisę racionalumą vaistinių preparatų prieinamumo atžvilgiu
bei pateikti siūlymus dėl nacionalinių teisės aktų tobulinimo siekiant gerinti vaistinių
preparatų prieinamumą Lietuvos Respublikoje
Vykdant šį tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ uždavinį, atliktas kituose tyrimo ataskaitos skyriuose
pateikiamų duomenų analizės ir išvadų apibendrinimas. Tyrimo metu buvo siekiama:
− įvertinti teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos vaistų rinką, pokyčius bei nustatyti Europos
farmacijos teisyno įtaką šiems pokyčiams;
− nustatyti, kaip pokyčiai, tiek sąlygoti Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į
nacionalinius teisės aktus, tiek nesusiję su Europos farmacijos teisynu, paveikė ar galėjo
paveikti vaistinių preparatų prieinamumą asortimento ir kainų požiūriu;
− įvertinti realius pokyčius Lietuvos vaistų rinkoje – tiek pačios rinkos dinamiką, tiek vaistų
asortimento ir kainų pokyčius, tiek vaistų rinkos reguliavimo praktikos pokyčius;
− įvertinti rinkos dalyvių lūkesčius ir nuomones dėl Lietuvos vaistų rinkos pokyčių bei
Europos farmacijos teisyno ir jį perkėlusių nacionalinių teisės aktų įtakos šiems pokyčiams;
− nustatyti teisės aktų ir kitų veiksnių įtaką Lietuvos vaistų rinkos pokyčiams ir įvertinti
realią šių veiksnių įtaką vaistų prieinamumui asortimento ir kainų požiūriu.
Šios ataskaitos skyriuje „5. Lietuvos vaistinių preparatų rinkos teisinė reguliacija“
pateikta detali Europos farmacijos teisyno perkėlimo ir jo įtakos Lietuvos vaistų rinkos
reguliavimo sistemai teisinė analizė. Skyriaus „7. Vaistinių preparatų prieinamumo Lietuvos
gyventojams įvertinimas“ atskiruose poskyriuose pateikta detali Lietuvos vaistinių preparatų
asortimento ir kainų pokyčių analizė, įvairių veiksnių įtakos vaistų prieinamumui analizė.
Remiantis analizės duomenimis pateikiami apibendrinimai, kuriais siekiama susieti į visumą
įvairių, tiek teisinių, tiek tiesiogiai nesusijusių su teisės aktų pokyčiais, veiksnių įtaką vaistų
rinkai ir vaistų prieinamumui.
Vykdant tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ 2011 metų gegužės–birželio mėnesiais buvo atlikta skirtingų tikslinių
grupių apklausa. Apklausa atlikta taikant kokybinį (giluminio interviu) ir kiekybinį
(struktūruota apklausa) metodus. Taikant giluminio interviu metodą buvo apklausti 26
respondentai, atstovaujantys skirtingoms interesų grupėms Lietuvos vaistų rinkoje: 5
didmenine
ir mažmenine vaistų prekyba užsiimančių įmonių atstovai, 6 pacientų
organizacijų atstovai, 5 Lietuvos ir užsienio vaistų gamintojų atstovai bei 10 valstybinių
institucijų – VVKT bei VLK – atstovų. Respondentų sąrašas buvo parengtas darbo grupės
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ekspertų, laikantis nuostatos, kad apklausti turėtų būti svarbiausi ir didžiausią įtaką vaistų
rinkai turintys skirtingų interesų grupių atstovai (detalūs giluminio interviu duomenys
pateikiami 4 priede).
Atliekant struktūruotą apklausą tyrimo respondentais pasirinkti užsienio vaistų
gamintojų ir rinkodaros teisės turėtojų įmonių darbuotojai, buvo apklausta 19 užsienio
vaistinių preparatų gamintojų (UVPG) arba jų atstovų ir rinkodaros teisės turėtojų Lietuvoje.
UVPG apklausai parengtas klausimynas buvo pritaikytas tiek tiesioginiam interviu, tiek ir
apklausai internetu. Iš 19 įmonių 6 įmonės buvo apklaustos tiesioginio interviu būdu, 13
įmonių klausimynus užpildė internetu. Įmonės buvo atrinktos iš Inovatyvios farmacijos
pramonės asociacijos, vienijančios didžiausius originalių vaistų gamintojus, narių bei Vaistų
gamintojų asociacijos, vienijančios generinių vaistų gamintojus, narių sąrašų. Į tyrimo
klausimus atsakė 19 respondentų, 11 iš jų buvo vadovai, 8 respondentai eina kitas aukštas
pareigas savo organizacijose: 1 respondentas − įmonės savininkas; 2 respondentai – įmonių
departamentų vadovai; 2 respondentai – skyrių vadovai; 3 respondentai eina kitas pareigas.
Tarp apklaustų įmonių yra 9 originalius vaistus gaminančios įmonės, 6 generinių vaistų
gamintojų įmonės ir 4 įmonės, turinčios įvairių užsienio vaistų rinkodaros teises. 10 iš 19
apklaustųjų įmonių nurodė turinčios didmeninio vaistų platinimo licenciją.
Atlikus pilotažinius interviu bei apibendrinus giluminius interviu su skirtingais vaistų
rinkos žaidėjais, buvo parengtas 35 Lietuvos vaistų rinkai aktualių sričių sąrašas. Vaistinių
preparatų gamintojų atstovai ir rinkodaros teisės turėtojai buvo paprašyti įvertinti kiekvieną iš
šių sričių 5 balų skalėje (kur 1 reiškia, kad dabartinė situacija šioje srityje yra vertinama labai
blogai, 2 ‒ „blogai“, 3 – „vidutiniškai“, 4 − „gerai“ ir 5 − „labai gerai“). Toliau lentelėje
pateikiami atsakymų vidurkiai (kuo aukštesnis balas − tuo situacija yra vertinama palankiau).
84 lentelė. 35 Lietuvos vaistų rinkai aktualių sričių vertinimas
Sritis
Reikalavimai farmacijos pramonės įmonių veiklai (GGP standartas)
Didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje taikomų antkainių vaistams reglamentavimas
Receptinių ir nereceptinių vaistų grupių išskyrimas
Rinkodaros teisės suteikimo ir atnaujinimo procedūrų reikalavimai
Sąlygos vietiniams vaistų gamintojams
Galiojanti didmeninio platinimo licencijų išdavimo tvarka
Sąlygos užsienio vaistų gamintojams, jų atstovams Lietuvoje
Rinkodaros teisės turėtojo ir didmeninio platinimo licenciją turinčių subjektų bendradarbiavimas
(užtikrinant tinkamą, reikiamo dažnumo ir rinkai reikalingų vaistinių preparatų tiekimą)
Reikalavimai mažmeniniam vaistų platinimui
Reikalavimai vaistinių preparatų byloms parengti
Reikalavimai didmeniniam vaistų platinimui (GPP standartas)
Vaistų reklamos reglamentavimas
Vaistų reklama
Reikalavimai vaistų pakuotės ženklinimui
Reikalavimai vaistų informaciniam lapeliui
Rinkodaros teisės suteikimo (registracijos) procesas
Vaistų gamintojų kainų reglamentavimas (remiantis referentinių šalių vaistų kainomis)
Sąlygos lygiagretaus importo platintojams
Rinkodaros teisės suteikimo atnaujinimo (perregistravimo/variacijų keitimo) procesas
Valstybinių institucijų, reguliuojančių vaistų rinką (VVKT, SAM, VLK), finansavimas
Konkurencija tarp vaistų gamintojų dėl vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą (kainyno
atnaujinimo metu)

Vertinimas
3.88
3.79
3.74
3.72
3.69
3.55
3.50
3.47
3.46
3.44
3.43
3.42
3.42
3.32
3.26
3.22
3.21
3.17
3.17
3.07
3.00
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Reglamentuotas PVM vaistams (21% nekompensuojamiesiems, 5% kompensuojamiesiems)
Gydytojų veikla, skiriant vaistus pacientams
Valstybės politika stebint ir viešinant vaistų kainų lygį
Didmeninės ir mažmeninės vaistų tiekimo grandžių sąveika ir jų įtaka teikiant vaistinius preparatus
vartotojams
Valstybinių institucijų specialistų (SAM, VVKT, VLK) kvalifikacija ir esamas skaičius
Centralizuoto vaistų pirkimo tvarka (kai perkama ligoninėms)
Skirtingų interesų grupių (pacientų organizacijų, gydytojų, farmacijos kompanijų, valstybinių institucijų
ir pan.) bendradarbiavimas sprendžiant vaistų rinkos klausimus.
Valstybinių institucijų, reguliuojančių vaistų rinką (VVKT, SAM, VLK), veiklos viešumas (sprendimų,
bylų, vertinimo protokolų viešinimas)
Nustatyti (esami) visuomenės sveikatinimo srities prioritetai
Teisės aktai (taisyklės, tvarkos, metodikos), reglamentuojantys vaistų įtraukimą į kompensuojamųjų
vaistų sąrašą
Mažmeninio ir didmeninio vaistų tinklo dydis ir jo struktūra (dominuojantys vaistinių tinklai, nykstančios
nepriklausomos vaistinės, didmenos ir mažmenos susiliejimas)
Valstybinių institucijų (SAM ,VVKT, VLK) savalaikis darbų atlikimas (kompensuojamųjų vaistų
kainyno atnaujinimo, vaistų registracijos/ perregistravimo/ variacijų keitimo terminų laikymosi
užtikrinimas)
Vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą procesas (jo aiškumas, skaidrumas, procedūros
adekvatumas)
Naujausios kartos vaistų ar pažangiausių gydymo metodų atėjimo į rinką (jų kompensavimo) užtikrinimas
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2.84
2.78
2.74
2.56
2.53
2.41
2.39
2.33
2.31
2.26
2.16
2.05
1.79
1.56

Šios apklausos duomenimis, prasčiausiai yra vertinama situacija, susijusi su
naujausios kartos vaistų ar pažangių gydymo metodų atėjimu į Lietuvos rinką. Kitos,
respondentų nuomone, itin probleminės sritys yra susijusios su vaistų įtraukimo į
kompensuojamųjų vaistų sąrašą procesu bei valstybinių institucijų laiku atliktu darbu.
Neigiamai yra vertinama ir dabar susidariusi mažmeninės bei didmeninės prekybos struktūra,
tiksliau – tai situacija, kai didmena ir mažmena koncentruojasi „tose pačiose rankose“, ir šių
stambių įmonių grupių dominavimas nebepalieka galimybės funkcionuoti nepriklausomoms
vaistinėms. Detaliau tyrimo rezultatai pristatomi 4 priede ir kitose šios ataskaitos dalyse.
Remiantis tyrimo duomenimis, galima teigti, kad trys svarbiausios veiksnių grupės,
darančios įtaką vaistinių preparatų prieinamumui vartotojams, yra tokios:
Valstybinė vaistų rinkos reguliacija:
o teisės aktai, reguliuojantys vaistų rinkos aspektus;
o valstybės institucijų, vykdančių vaistų rinkos reguliacijos funkcijas, teisės aktų
nuostatų įgyvendinimo praktika.
Rinkos dalyvių sąveika:
o konkurencija tarp gamintojų;
o vaistinių preparatų tiekimo grandinės funkcionavimas ir ypatybės.
Rinkos veiksniai:
o Rinkos dydis ir pokyčiai;
o Pasaulinės vaistų rinkos tendencijos.
Toliau pateikiamas atskirų veiksnių grupių, darančių įtaką vaistinių preparatų
prieinamumui Lietuvos vartotojams, įvertinimas.
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7.4.1. Valstybinė vaistų rinkos reguliacija
Tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ metu buvo siekiama nustatyti, kaip Europos farmacijos teisyno
nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą, kaip Europos farmacijos
teisyno nuostatos veikė nacionalinių teisės aktų pokyčius ir kaip šie pokyčiai paveikė
vaistinių preparatų prieinamumą vartotojams. Analizuojant, kaip teisės aktų pokyčiai paveikė
vaistų prieinamumą, buvo vertinti valstybinės reguliacijos praktikos pokyčiai ir Lietuvos
vaistų rinkos pokyčiai. Susiejus visus minėtų vertinimų duomenis, galima padaryti
atitinkamus apibendrinimus.
Europos farmacijos teisyno nuostatos tiesiogiai paveikė Lietuvos teisės aktų pokyčius
ir jų poveikį vaistų prieinamumui toliau aprašomose srityse.
Vaistinių preparatų patekimo į Lietuvos rinką reguliacija
Rinkos dalyviai labai teigiamai įvertino ES įtaką rinkodaros teisės suteikimo
(registravimo) bei jos atnaujinimo procedūroms. Procedūrų aiškumas, labiau struktūruota
sistema palengvino ir pagreitino registracijos procesus.
Užsienio vaistinių preparatų gamintojų apklausa parodė, kad šiandieninė padėtis, susijusi
su rinkodaros teisių suteikimo ir atnaujinimo procedūrų reikalavimais, yra vertinama labai
palankiai (3,72 balo iš 5 galimų; 4 pagal palankumą vertinimas iš 35 sričių). Tiesa, tai sietina
vienodai tiek su ES teise, tiek ir su VVKT įvykusiais vidiniais organizaciniais pakeitimais
(žr. 4 priedo II.2 dalį, Rinkodaros teisės suteikimo (registravimo) bei jos atnaujinimo
procedūrų (nacionalinės, savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos, centralizuotos) ir jų
įtakos vaistų prieinamumui įvertinimas). Toliau pateikiamos respondentų išsakytos nuomonės
nagrinėjamu klausimu:
...Lyginant 2008 ir 2010 m. sparčiai pasistūmėjo reikalai, sutvarkytos procedūros,
valdymo sistemos, terminai gerokai sutrumpėjo. Bet kad būtų ideali situacija – reikia
įveikti atsilikimą. Jei startuotume nuo nulio – viskas būtų gerai. Sutvarkytas ir
registracijos procesas – vyksta 2 kartus geriau, nei buvo 2008 m. Įvesta e bylų priėmimo
sistema...
...Greičiausiai vyksta centralizuota registracija, nes ją atlieka viena organizacija ir
pakankamai griežtai laikosi terminų. Lėčiausiai – nacionalinė, natūralu, nes jų tokia
prigimtis. Registracija vyksta tik vienoje šalyje. Tai priklauso nuo kiekvienos šalies agentūros
gebėjimų vertinti, priklauso nuo srities. Nes mažoje srityje gali nebūti daug specialistų, o jie
vertina tam tikras ligas, todėl susidaro eilės ir pan. Problema ta, kad neviešinami
nacionalinės procedūros vertinimo protokolai...
...Ar įstojimas į ES turėjo įtakos vaistų registracijos procedūrai? Taip, didelė ir labai
pozityvi įtaka: dabar aiškiau, labiau struktūruota, mažiau išimčių, nukrypimų. Labai
aiškios žaidimo taisyklės. Vienodos visoms narėms. Nebereikia nieko papildomai kurti
čia, Lietuvoje. Tu gali paimti savo paraišką, kurią tavo užsienio gamintojas naudoja
kitose ES šalyse, ir naudoti ją Lietuvoje. Jau akceptuojama viskas anglų kalba –
nebereikia versti į lietuvių kalbą...
...Registracijos mokesčiai nėra lemiamas vaisto kainos faktorius. Aišku, priklauso nuo to,
kokiai populiacijai jis skirtas. Kai reti vaistai, pavyzdžiui, per visą ES yra tik 100 ligonių,
– registracija ir vėliau jo palaikymas (dar būna registracijos variacijų) turi įtakos kainai
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– brangsta, nes yra registracijos savikaina. Paprastiems masinio vartojimo vaistams
įtakos nedaro...
...Reikia greitesnių būdų. Kitose ES šalyse tai vyksta greičiau nei Lietuvoje. Kartais kitos
šalys netgi negali kažko pradėti, nes Lietuva atsilikusi šioje srityje. Pavyzdžiui, jei yra
bendros trikalbės Baltijos šalių pakuotės. Kol Lietuva nepatvirtina – negali Latvija ir
Estija pradėti prekiauti tuo vaistu...
Išanalizavus Lietuvos teisės aktus nustatyta, kad Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2001/83/EB nuostatos perkeltos į Lietuvos teisės aktus labai tiksliai ir tiesiogiai.
Direktyvos nuostatos sąlygojo, kad Lietuvos teisės aktuose buvo tiksliai apibrėžtos vaistų
registravimo trukmės ir reikalavimai registracijos procedūroms, vaistų byloms parengti ir
vaistų pakuotėms. Direktyvos reikalavimai perkelti maksimaliai tiksliai, ir tai teigiamai
paveikė savitarpio pripažinimo procedūros (SPP) ir decentralizuotos procedūros (DCP) būdu
vykdomą vaistų registraciją. Įvertinus faktinius duomenis nustatyta, kad įsigaliojus SPP ir
DCP registracijos procedūroms Lietuvoje, dauguma užsienio vaistų gamintojų pradėjo teikti
paraiškas vaistams registruoti būtent pagal šias procedūras, taip pat smarkiai sutrumpėjo
registracijos procedūrų trukmės, tai teigiamai paveikė naujų vaistinių preparatų patekimą į
Lietuvos rinką – dėl greičiau vykdomų procedūrų nauji preparatai greičiau papildo Lietuvos
vaistų asortimentą ir didina vaistų prieinamumą vartotojams. Tai patvirtina tiek faktinis
Lietuvos vaistų asortimento didėjimas, tiek sutrumpėjusios vaistų registracijos trukmės pagal
SPP ir DCP, tiek užsienio vaistų gamintojų apklausos metu pareikštos nuomonės. Tyrimo
metu didžiausias tiesioginis ir teigimas Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo
poveikis nustatytas būtent vaistų registracijos ir patekimo į Lietuvos rinką srityje. Kita vertus,
įvertinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB nuostatų perkėlimo į
Lietuvos teisės aktus racionalumą, galima teigti, kad kai kurie aspektai nėra vienareikšmiškai
teigiami. Pavyzdžiui, pastebėta, kad didžiausias VVKT dėmesys po Europos farmacijos
teisyno nuostatų perkėlimo yra skiriamas SPP ir DCP, siekiant įgyvendinti direktyvos
2001/83/EB reikalavimus bei užtikrinti, kad Lietuvoje SPP ir DCP būtų vykdomos pagal ES
praktiką užtikrinant tiek skaidrumo, tiek suprantamumo, tiek vienodumo, tiek terminų
principus. Tačiau tuo pat metu nacionalinė registracijos procedūra (NP), kurios vykdymą
direktyvos 2001/83/EB nuostatos paveikė (LR farmacijos įstatyme buvo nustatyti NP
vykdymo terminai, žemesniuose teisės aktuose ‒ reikalavimai teikiamai dokumentacijai)
teigiamai, vykdoma ilgiau ir prasčiau nei SPP ir DCP – registruojant vaistus NP, procedūra
trunka ilgiau už SPP ir DCP, rinkos dalyviai nurodo, kad jos reikalavimai ir trukmė patys
neaiškiausi, faktiniai tyrimo duomenys rodo, kad šios procedūros trukmė išlieka nepagrįstai
ilga, kai tuo pat metu SPP ir DCP trukmė trumpėja ir rinkos dalyviai registracijos vykdymą
pagal šias procedūras vertina teigiamai. Todėl galima teigti, kad, siekiant vykdyti direktyvos
2001/83/EB reikalavimus, visos pastangos buvo nukreiptos į SPP ir DCP procedūrų vykdymo
praktikos tobulinimą, o NP vykdymo praktika nepakankamai tobulinta ir negerėja. Taip pat
atkreiptinas dėmesys, kad NP yra viena iš galimybių padidinti vaistų asortimentą Lietuvoje
paskatinant pagal NP registruoti vaistus mažus užsienio ir vietinius Lietuvos vaistų
gamintojus, generinius vaistus, kuriems SPP ir DCP kai kuriais atvejais yra nepatrauklios,
jeigu maži gamintojai siekia įeiti į atskiras pavienes Europos rinkas, o ne bendrą ES rinką
(kai geriau tiktų SPP ar DCP procedūros). Tokiu būdu, esant nepakankamai NP praktikai,
prarandama galimybė paskatinti Lietuvos gamintojus kurti ir registruoti Lietuvoje vaistus bei
ateiti į Lietuvos rinką mažus gamintojus (kuriuos iš dalies galėtų atvesti ir vietinės farmacinės
rinkodaros įmonės – taip būtų skatinamas vietinis farmacijos sektorius).
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Pagerinus NP procedūros įgyvendinimo praktiką taip, kad ji geriau atitiktų rinkos realijas
ir rinkos dalyvių lūkesčius, galima būtų išvengti situacijos, kuri lemia gamintojų sprendimą
netiekti Lietuvos rinkai tam tikrų vaistų.
Kitas svarbus direktyvos 2001/83/EB reikalavimų perkėlimo aspektas – tai vaistų
pakuočių (įskaitant informacinius lapelius) rengimo reikalavimų perkėlimas į nacionalinius
teisės aktus. Lietuvos rinka ES mastu yra viena mažiausių, o, rinkos dalyvių teigimu,
direktyvos 2001/83/EB reikalavimai yra orientuoti į didelių šalių rinkas. Reikalavimai
vaistinių preparatų byloms parengti yra aiškūs, ir tyrimas neatskleidė, kad jie keltų rinkos
dalyviams didesnių problemų. Užsienio vaistinių prepratų gamintojų apklausa parodė, kad ši
sritis vertinama 3, 44 balo ir pagal palankumą yra 10 vietoje (žr. 4 priedo II.3 dalį: Vaistinių
preparatų bylų parengimo reikalavimų, jų įgyvendinimo sudėtingumo vertinimas, bylų
pateikimo VVKT popieriniu ir elektroniniu formatu skirtumų palyginimas).
Užsienio vaistinių preparatų gamintojų apklausa parodė, kad esama padėtis, susijusi su
pakuotės ženklinimo bei pakuotės lapelio reikalavimais, vertinama vidutiniškai, atitinkamai
3,32 balo ir 3,26 balo iš 5 galimų. Respondentų nuomone, pagrindinės problemos yra
susijusios su dviem faktais – kai kuriems vaistams Lietuvos rinka yra per maža ir ES
direktyvos buvo vykdomos per daug uoliai, neatsižvelgiant į Lietuvos vaistų rinkos specifiką
(žr. 4 priedo II.5 dalį: Teisės aktų reikalavimų vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui bei
pakuotės lapelio (PL) rengimui poveikis vaistinių preparatų tiekimui į rinką):
...Reikalavimai apibrėžti 83/ES direktyvoje. Taigi skirtumų ES šalyse neturėtų būti. Bet
Lietuvoje į kai kuriuos reikalavimus (dėl informacijos paskelbimo, sutrumpinimo, šriftų)
per daug griežtai, preciziškai žiūrima. Reikia lankstumo. Bet vėlgi atsižvelgiant į tai, kas
daroma kitose šalyse. Pavyzdžiui, Vokietijoje neregiai gali internetu atsisiųsti pakuotės
lapelį (įgarsintą MP3 failą). Yra smulkių reikalavimų: jei maža pakuotė, o reikia
sutalpinti didelį kiekį informacijos – galėtų būti leidžiama daugiau ir paprastesnių
sutrumpinimų. Dabar, pavyzdžiui, maža ampulytė – o informacijos daug.
Reglamentuojamas netgi šrifto dydis. Galėtų būti leista daugiau sutrumpinimų.
Reikalavimai Lietuvoje per daug griežti kai kuriose vietose...
...Lietuvoje aklai vykdome direktyvas. Pavyzdžiui. reikalavimai dėl pakuotės – ten turi
būti informacija keliomis kalbomis ir dar Brailio raštu. Tai turi įtakos vaistų kainoms...
...Jeigu vaistų suvartojimas nedidelis, galėtų būti išimtys. Jos jau yra 2 metai – galima
teikti anglakalbę pakuotę. Bet čia yra apribojimų – vaistas turi būti tiekiamas tik
ligoninėms – vaistinėse tokio vaisto neplatinsi. O tai galėtų būti sprendžiama būtent taip
– jos, pavyzdžiui, galėtų dalinti informacinius lapelius lietuvių kalba – tai yra prie
angliškos dėžutės (ar ant pakuotės) klijuoti lietuvišką lipduką...
Vaistinių preparatų įtraukimo į Lietuvos kompensavimo sistemą reguliacija
Išanalizavus Lietuvos teisės aktus nustatyta, kad Tarybos direktyvos 89/105/EEB
nuostatos perkeltos į Lietuvos teisės aktus tiksliai. Kadangi šios direktyvos nuostatos
nenustato konkrečių reikalavimų (išskyrus dėl sprendimų priėmimo terminų, kurie yra
įvardyti konkrečiai, bei skaidrumo priimant sprendimus, – reikalaujama iš šalies narės
nustatyti įtraukimo į kompensavimo sistemą kriterijus, juos paskelbti EK ir laikytis), kaip
vaistiniai preparatai turi būti įtraukti į kompensavimo sistemą, kokiu būdu ir kokiu lygiu
kompensuojami, tai galima teigti, kad Tarybos direktyvos 89/105/EEB reikalavimai į
Lietuvos teisės aktus yra perkelti tiksliai. Tačiau dėl aukščiau minėtų ypatybių ši direktyva
pati nenustato konkrečių reikalavimų (išskyrus sprendimų priėmimo terminus), todėl
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dauguma teisės aktų, sukurtų po Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo, nėra
tiesioginė direktyvos 89/105/EEB reguliavimo išdava ir priklauso tik nuo Lietuvos vaistų
politiką formuojančių institucijų sprendimų. Įvertinus vaistinių preparatų įtraukimo į
nacionalinę kompensavimo sistemą praktiką ir jos pokyčius, galima teigti, kad pokyčiai yra
teigiami. Faktiniai tyrimo duomenys rodo, kad sutrumpėjo naujų vaistinių preparatų
įtraukimo į kompensavimo sistemą laikas.
Kompensuojamųjų vaistų asortimentas taip pat didėja; paprasčiau, aiškiau ir greičiau į
kompensavimo sistemą patenka generiniai vaistai. Tačiau faktiniai tyrimo duomenys rodo,
kad net perkėlus direktyvos 89/105/EEB reikalavimus dėl sprendimų įtraukti / neįtraukti
vaistą į kompensavimo sistemą (reikalavimus sprendimų priėmimo trukmei aiškiai ir
konkrečiai apibrėžia nacionaliniai teisės aktai), šių terminų ne visada laikomasi, net
pastaraisiais metais sutrumpėjus sprendimų priėmimo trukmei, pakankamai didelis procentas
sprendimų priimamas nesilaikant nustatytų terminų, o vidutinė sprendimų priėmimo trukmė
šiek tiek viršija nustatytą.
Kita pastebėta taisytina sritis – kompensuojamųjų vaistų sąrašai ir kainynai
atnaujinami ir papildomi gana nereguliariai, jų atnaujinimas ir papildymas nėra aiškiai
apibrėžtas, vykdomas išleidžiant daug pavienių, sunkiai klasifikuojamų ir ne visada viešai
prieinamų teisės aktų. Be to, skirtingai nuo vaistinių preparatų registravimą apibrėžiančių
teisės aktų, kompensavimo sistemą apibrėžiantys teisės aktai yra labai įvairūs, teikiantys
vienas į kitą nuorodas, apibrėžiantys tik dalinius kompensavimo sistemos aspektus, tai
apsunkina tiek pačių teisės aktų valdymą (atnaujinimą, papildymą, keitimus), tiek jų
tarpusavio suderinamumą bei padaro juos neaiškius ir nesuprantamus rinkos dalyviams, kurie
tai vertina kaip neskaidrumą, o toks rinkos dalyvių vertinimas leidžia teigti, kad Tarybos
direktyvos 89/105/EEB nuostatos skaidrumo požiūriu nėra tinkamai įgyvendintos.
Susidariusią padėtį, susijusią su vaistinių preparatų kompensavimu, respondentai vertina
blogai. Pirmiausia pasigendama procesų aiškumo, skaidrumo ir apskritai aiškios valstybės
politikos šiuo klausimu. Kalbėdami apie kompensavimo sritį, respondentai minėjo, kad
dabartinė padėtis yra palanki korupcijai atsirasti, nes vieno ar kito valdininko subjektyvus
sprendimas gali lemti, ar atsidurs vaistas kompensuojamųjų vaistų sąraše (žr. 4 priedo II.7
dalį: Vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą teisinio reglamentavimo bei jo
įgyvendinimo įvertinimas ir rinkos dalyvių lūkesčiai).

Vaistinių preparatų kainų reguliacija
Tarybos direktyvos 89/105/EEB nuostatos nenustato apribojimų šalims narėms dėl
vaistų kainų reguliacijos. Pati direktyvos nuostata, kad vaistinių preparatų kainas galima
reguliuoti, yra daugiau išimtinio pobūdžio, palyginti su kita ES teisine reguliacija, kuri
daugeliu atveju draudžia reguliuoti ir riboti daugumos produktų ir paslaugų kainas. Taigi
direktyva 89/105/EEB nustato, kad vaistų kainas galima reguliuoti, o reguliavimo
mechanizmus gali nustatyti kiekviena ES šalis narė savarankiškai, pagal savo šalies
ekonomikos galimybes. Taigi tiesiogiai direktyva 89/105/EEB niekaip neapibrėžia vaistinių
preparatų kainų reguliavimo mechanizmų ir tiesiogiai Lietuvos teisės aktų neveikia – visi
sprendimai dėl vaistų kainų reguliavimo yra priimami atitinkamų Lietuvos institucijų.
Kadangi direktyva 89/105/EEB nereikalauja, o tik suteikia galimybę reguliuoti vaistų kainas,
Lietuvoje ilgą laiką nekompensuojamųjų vaistų kainos nebuvo reguliuojamos. Tuo metu
kompensuojamųjų vaistų kainos buvo reguliuojamos visą laiką, nes tai sąlygojo būtinybė
valstybei kontroliuoti ribotas Privalomojo draudimo fondo lėšas. Tik 2010 m. teisės aktais
įvesta nekompensuojamųjų vaistų kainų reguliacija, nustatant maksimalius leistinus
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didmeninius ir mažmeninius prekybinius vaistų antkainius. Vertinant vaistų kainų
reguliavimo poveikį vaistų prieinamumui nustatyta, kad kompensavimo sistemą
reglamentuojantys teisės aktai, kuriais reglamentuojamas bazinių kompensuojamųjų vaistų
kainų nustatymas, skatina konkuruoti gamintojus siūlant mažesnes kompensuojamųjų vaistų
kainas, tai sąlygoja PSDF išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stabilizaciją ir mažėjimą
bei kompensuojamųjų vaistų didmeninių ir mažmeninių kainų mažėjimą.
Nekompensuojamų vaistų kainų reguliacija, vertinant duomenis iki 2010 metų gruodžio
31 d., teigiamos įtakos vaistų kainoms neturėjo, net buvo nustatyta priešinga tendencija:
nekompensuojamųjų vaistų kainos didėjo. Galima teigti, kad Lietuvos atsakingos institucijos
pasinaudojo direktyvos 89/105/EEB teikiama galimybe reguliuoti vaistų kainas, tai lėmė
valstybės išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimą. Kita vertus, kompensuojamųjų
vaistų bazinės kainos nustatymo metodika lemia, kad bazinė atitinkamos grupės vaistų kaina
nustatoma pagal pigiausio šioje grupėje esančio vaisto kainą. Tai suteikia galimybę vartotojui
rinktis pigiausią kompensuojamąjį vaistą, kurio priemoka būtų minimali. Tačiau vaistų rinka
yra paternalistinė, kai vartotojas (pacientas) dažnai priima sprendimą veikiamas gydytojo ar
vaistininko, todėl vartotojas galimybe įsigyti pigiausią kompensuojamąjį vaistą su minimalia
priemoka dažnai nepasinaudoja.
Kita vertus, galiojanti tvarka sudaro sąlygas vartotojams rinktis kompensuojamuosius
vaistus iš gana plataus asortimento, tvarka reikalauja, kad vaistininkai vartotojams siūlytų
rinktis iš kelių analogiškų kompensuojamųjų vaistų, iš kurių vienas turi būti pigiausias. Taigi
sąlygos vartotojui pačiam priimti sprendimą yra sudarytos.
Nekompensuojamųjų vaistų atveju kainų reguliavimo įvedimas bent 2010 metais teigiamą
poveikį vaistų kainoms turėjo, tai patvirtina 2011 metų vaistinių preparatų kainų analizės
duomenys. Tačiau vienareikšmiškai sieti vaistų brangimo su teisine vaistų kainų reguliacija
negalima, nes kainų teisinio reguliavimo poveikį niveliuoja kaip tik pastaraisiais metais
išryškėjusi vaistų tiekimo grandinės pokyčių tendencija – horizontali ir vertikali integracija –
vaistinių tinklų stambėjimas ir didėjanti jų užimamos mažmeninės vaistų platinimo rinkos
dalis, taip pat vaistinių tinklų jungimasis su didmeninėmis vaistų platinimo įmonėmis, o tai
skatina oligopolinę situaciją vaistų platinimo grandinėje. Būtent šis su vaistų kainų teisine
reguliacija nesusijęs veiksnys galėjo sąlygoti nekompensuojamųjų vaistų brangimą ir su tuo
susijusį vaistų prieinamumo vartotojui mažėjimą.
Atskirai vertintinos 2011 metais išryškėjusios nekompensuojamųjų vaistų kainų
mažėjimo tendencijos. Jos sietinos su valstybės taikoma nekompensuojamųjų vaistų kainų
reguliavimo politika. Galima teigti, kad 2010 metais pradėta kainų reguliavimo politika iš
karto nedavė rezultatų ir reikėjo tam tikro laiko, kad nauji vaistų kainų reguliavimo
mechanizmai duotų laukiamus rezultatus. 2011 m. duomenys rodo, kad nekompensuojamųjų
vaistų kainos sumažėjo, palyginti su 2010 m., ir nedaug, bet mažėja kiekvieną 2011 metų
ketvirtį.
Apibendrinant valstybinės vaistų rinkos reguliacijos veiksnių įtaką vaistų prieinamumui
asortimento ir kainų požiūriais, galima teigti, kad:
− Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisės aktus turėjo teigiamą įtaką
Lietuvos vaistų rinkos reguliavimui;
− efektyviausiai reguliuojama vaistų patekimo į rinką (registracijos) sritis, dėl to registruotų
vaistų Lietuvoje daugėja ir jų prieinamumas asortimento požiūriu gerėja;
− vaistų patekimą į nacionalinę kompensavimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai tapo
aiškesni, konkretesni ir skaidresni, skatinantys greitesnį vaistų patekimą į kompensavimo
sistemą, o tai savo ruožtu gerina šių vaistų prieinamumą asortimento požiūriu, tačiau dalį
nacionalinę kompensavimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų derėtų koreguoti;
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− vaistų kainų teisinis reguliavimas yra silpniausia teisinės vaistų rinkos reguliacijos grandis.
Ji sąlygojo kompensuojamųjų vaistų kainų ir PSDF išlaidų mažėjimą, pacientų priemokų
mažėjimą nuo 2010 metų, nekompensuojamųjų vaistų kainų mažėjimas stebimas tik nuo
2011 metų. Minėti pokyčiai rodo, kad teisinio reguliavimo priemonėmis galima sumažinti
vaistų kainas ir taip padidinti jų prieinamumą vartotojams, tačiau tiesioginio kainų
reguliavimo mechanizmai (pvz., prekybinių antkainių reguliavimas) turi tam tikras ribas –
valstybė negali tiesiogiai nustatinėti vaistų kainų arba nustatyti nerealius prekybinių antkainių
dydžius, kurie paskatintų gamintojų pasitraukimą iš Lietuvos rinkos.
Iš esmės teigiamai vertinant valstybinės vaistų rinkos reguliacijos pokyčius, sąlygotus
Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus, galima pateikti
tokius pasiūlymus dėl teisės aktų gerinimo:
− susisteminti vaistų patekimą į nacionalinę kompensavimo sistemą reguliuojančius teisės
aktus ir kompensuojamųjų vaistų kainas reguliuojančius teisės aktus, siekiant (1) vienu teisės
aktu (ar vienu teisės aktu patvirtintų tvarkų ir taisyklių sąvadu) aiškiai apibrėžti nacionalinę
kompensavimo sistemą, jos struktūrą, vaistų patekimo į ją principus; (2) detalizuoti skirtingus
originalių ir generinių vaistų patekimo į kompensavimo sistemą mechanizmus; (3) aiškiai
apibrėžti sprendimų priėmimo terminus, susieti šiuos terminus tiek su vaisto patekimo į
kompensuojamųjų vaistų sąrašus, tiek į kompensuojamųjų vaistų kainyną trukmes; (4) aiškiai
apibrėžti kompensuojamųjų vaistų sąrašų ir kainyno atnaujinimo, papildymo, keitimo,
publikavimo reikalavimus; (5) vienu teisės aktu apibrėžti kompensuojamųjų vaistų kainų
reguliavimą (šiuo metu tai reglamentuoja keli teisės aktai, apibrėžiantys skirtingus
kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymo aspektus, skirtinguose teisės aktuose apibrėžti iš
esmės privalomi ir tarpusavyje susiję vaisto kainos nustatymo reikalavimai);
− peržiūrėti vaistų antkainių maksimalius dydžius, nes Lietuvoje yra vieni didžiausių
Europoje pigių vaistų antkainių ir vieni mažiausių – brangių vaistų. Tai išbalansuoja tiekimo
grandinės įmonių motyvaciją tiekti rinkai atitinkamus vaistus ir gali paskatinti jų verslo
sprendimus, kurie atsilieptų vaistų prieinamumui. Be to, pigiausi vaistai dažniausiai yra
daugiausiai vartojami (vertinant suvartojimą pakuotėmis), todėl jų kaina yra aktuali
vartotojams.

7.5. V UŽDAVINYS: Lietuvos farmacijos rinkos pokyčių, nesusijusių su rinkos teisiniu
reguliavimu, įtaka vaistinių preparatų prieinamumui Lietuvoje. Šių pokyčių sąsajos su
Europos farmacijos teisyno bei jį įgyvendinančių Lietuvos teisės aktų veikiamo vaistinių
preparatų prieinamumo pokyčiais
Siekiant įvertinti įvairių veiksnių įtaką vaistinių preparatų prieinamumui Lietuvos
vartotojams, svarbu apibrėžti Lietuvos vaistų rinkos dydį, jos dinamiką ir tendencijas. Rinka
dažniausiai matuojama vertinamų produktų pardavimų per metus dydžiais: pinigais ir
produktų vienetais. Kadangi Lietuvos vaistų rinka yra privačių kompanijų bei valstybės
institucijų stebėsenos objektas, tyrimo metu buvo galimybė analizuoti patikimus duomenis
apie Lietuvos vaistų rinkos dydį.
Toliau šiame skyriuje detaliai nagrinėjama Lietuvos vaistų rinka. Lietuvos vaistų
rinkos duomenys lyginami su prieinamais užsienio šalių rinkų duomenimis, siekiant įvertinti
globalių pokyčių įtaką rinkos tendencijoms bei jų sąlygotam vaistų prieinamumui
vartotojams. Analizuojama globalių veiksnių įtaka bei vietinių Lietuvos vaistų rinką
veikiančių veiksnių, nesusijusių su teisiniu rinkos reguliavimu, įtaka vaistų prieinamumui
vartotojams.
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Šiame skyriuje pateikiamų duomenų šaltiniai:
− UAB „Softdent“ valdomos duomenų bazės PharmaZOOM Lietuvos vaistų rinkos
duomenys;
− IMS Health, UAB kompanijos pateikti Lietuvos vaistų rinkos duomenys;
− VVKT pateikti duomenys apie Lietuvos vaistinių preparatų pardavimus
pakuotėmis;
− Organizacijos „The European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations“ duomenys.
Taikyti duomenų analizės metodai:
− analitinis rinkos tyrimas;
− ekspertinis rinkos pokyčių ir įtakos vaistų prieinamumui įvertinimas.
Lietuvos vaistų rinkos stebėseną vykdo dvi privačios įmonės (tarptautinė kompanija
IMS Health ir UAB „Softdent“) bei VVKT, todėl duomenų apie bendrą Lietuvos farmacijos
ir vaistų rinkų dydį ir dinamiką yra pakankamai. Kita vertus, šios organizacijos rinkos
stebėseną pradėjo vykdyti skirtingu laiku, todėl jų turimi duomenys apima skirtingus
laikotarpius. Be to, rinkos stebėseną vykdančios organizacijos skirtingais būdais renka
duomenis bei skirtingais pjūviais juos analizuoja. Siekiant išvengti duomenų interpretavimo
netikslumų, toliau pateikiama Lietuvos vaistų rinkos analizė gretinant kelių šaltinių
duomenis.
Šiame skyriuje pateikiamos medžiagos struktūra atitinka tyrimo ,,Europos farmacijos
teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje
numatytų tyrimo uždavinių nuoseklumą.
7.5.1. Lietuvos vaistų rinkos analizė
Lietuvos vaistų rinkos analizė atlikta remiantis PharmaZOOM ir VVKT pateiktais
duomenimis. Kadangi ankstesniuose ataskaitos skyriuose nustatyta, kad IMS Health ir
PharmaZOOM pateikti duomenys nors ir skiriasi absoliučiais skaičiais, bet rodo visiškai
identiškas rinkos dinamikos tendencijas, duomenų dubliavimas nėra tikslingas. Svarbu
paminėti, kad IMS Health nepateikia duomenų apie rinkos dydį mažmeninėmis kainomis bei
neatskiria nereceptinių vaistų nuo maisto papildų segmentų. Be to, PharmaZOOM bazės
duomenys apie vaistinių preparatų pardavimus pakuotėmis labiau koreliuoja su VVKT
pateiktais duomenimis. Todėl Lietuvos vaistų rinka vertinama remiantis PharmaZOOM
duomenimis, jie lyginami su VVKT turimais duomenimis apie vaistinių preparatų
pardavimus pakuotėmis (siekiant patikrinti koreliaciją). Kaip matoma toliau pateiktame 109
paveiksle, analizei naudoti PharmaZOOM duomenų bazės duomenys apie vaistinių preparatų
pardavimus pakuotėmis koreliuoja su VVKT pateiktais duomenimis (skirtumas svyruoja 3−7
proc. ir yra visai priimtinas tendencijų analizei. Toks skirtumas gali atsirasti dėl objektyvių
priežasčių – skirtingo duomenų surinkimo ir analizės būdų).
Analizės laikotarpis yra 2006–2010 metai, tai yra priimtina tiek pagal tyrimo
,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“
įvadinėje ataskaitoje nustatytas galimas analizės laikotarpio ribas, tiek pagal dinaminei
analizei pakankamą 5 metų laikotarpį.
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109 pav. Lietuvos vaistų rinkos dydžio (vnt.) palyginimas, naudojant alternatyvius duomenų
šaltinius

Šiame ataskaitos skyriuje vertinant Lietuvos vaistų rinką, išskirti tokie jos segmentai:
− į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtraukti vaistai (šios grupės visi vaistai yra
receptiniai, neišskiriama, ar šie vaistai įsigyti pagal kompensuojamuosius receptus, ar juos
įsigijo vartotojas, mokėdamas visą kainą);
− receptiniai nekompensuojamieji vaistai;
− nereceptiniai vaistai.
Atskiru pjūviu nagrinėti vaistiniai preparatai, parduodami galutiniam vartotojui
vaistinėse, ir sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjami vaistiniai preparatai.
110−112 paveiksluose pateikiama Lietuvos vaistų rinkos dinamika.
110 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika didmeninėmis kainomis 2006−2010 m. (tūkst.
Lt)215

215
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111 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika mažmeninėmis kainomis 2006−2010 m. (tūkst.
Lt)216

Visa vaistų rinka, vertinant pardavimus didmeninėmis kainomis, 2009 m. sumažėjo
5,3 proc., 2010 m. – 1,5 proc. Vaistų rinka, vertinant pardavimus mažmeninėmis kainomis,
2009 m. sumažėjo 3,8 proc., o 2010 m. padidėjo 12 proc.
112 pav. Lietuvos vaistų rinkos dinamika pakuotėmis 2006−2010 m. (tūkst. vnt.) 217

Iš pateiktų duomenų matyti, kad visa Lietuvos vaistų rinka nuo 2006 iki 2008 metų
augo. Nuo 2009 metų tendencijos, tiek vertinant pardavimus pinigais ir pakuotėmis, tiek
vertinant skirtingus segmentus, skiriasi.
Vaistų rinka, vertinant pakuotėmis, 2009 m. sumažėjo 11 proc., 2010 m. – 2,2 proc.
Palyginus pardavimus pinigais ir pakuotėmis, matoma tendencija, kad pardavimai
216
217

PharmaZOOM duomenys
PharmaZOOM duomenys

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

300

didmeninėmis pinigais mažėjo ne taip sparčiai, kaip pardavimai pakuotėmis. Palyginus
pardavimus mažmeninėmis kainomis su pardavimais pakuotėmis, matomas skirtumas yra
daug didesnis – 2009 m. pardavimai mažmeninėmis kainomis krito mažiau nei pardavimai
pakuotėmis ir nei didmeninėmis kainomis, o 2010 m. pardavimai mažmeninėmis kainomis
net išaugo. Tai galima paaiškinti vaistų brangimo galutiniam vartotojui tendencija − mažėjant
vaistų suvartojimui pakuotėmis (mažėjant rinkoje pardavimams pakuotėmis), vaistų rinka,
vertinant ją pardavimais mažmeninėmis kainomis, auga.
Vertinant atskirus vaistų rinkos segmentus – įtrauktus į kompensuojamųjų vaistų
Kainynus, receptinius nekompensuojamuosius ir nereceptinius vaistus − nuo 2006 iki 2008
metų visų segmentų rinka augo tiek vertinant pardavimus pinigais, tiek pakuotėmis, o nuo
2009 metų tendencijos išsiskyrė:
Į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų rinkos segmente:
o pardavimai didmeninėmis kainomis 2009 metais padidėjo 1 proc., 2010 m.
sumažėjo 0,5 proc.;
o pardavimai mažmeninėmis kainomis 2009 metais padidėjo 3,4 proc., 2010 m.
padidėjo 0,3 proc.;
o pardavimai pakuotėmis 2009 metais sumažėjo 1 proc., 2010 metais padidėjo
0,5 proc.;
o galima teigti, kad šio segmento vaistų pardavimų pokyčiai, lyginant
pardavimus pinigais ir pakuotėmis, yra proporcingi ir šios grupės vaistų kainos
yra stabilios.
Receptinių nekompensuojamųjų vaistų rinkos segmente:
o pardavimai didmeninėmis kainomis 2009 metais krito 19 proc., 2010 m. –
sumažėjo dar 5 proc.;
o pardavimai mažmeninėmis kainomis 2009 metais krito 15 proc., o 2010 m.
padidėjo 29 proc.;
o pardavimai pakuotėmis 2009 metais sumažėjo 19 proc., 2010 metais sumažėjo
7 proc.;
o galima teigti, kad receptinių nekompensuojamųjų vaistų pardavimų pokyčiai,
lyginant pardavimus pinigais didmeninėmis kainomis ir pakuotėmis yra
proporcingi ir šios grupės vaistų didmeninės kainos yra stabilios, tačiau
akivaizdus skirtumas tarp pardavimų pakuotėmis (mažėjimas) ir pardavimų
mažmeninėmis kainomis (pastebimas augimas 2010 metais) rodo, kad
galutiniam vartotojui šios grupės vaistai brango. Tikėtina, kad kainų augimą
paskatino PVM pokyčiai.
Nereceptinių vaistų rinkos segmente:
o pardavimai didmeninėmis kainomis 2009 metais krito 11 proc., 2010 m.
sumažėjo tik 0,1 proc.;
o pardavimai mažmeninėmis kainomis 2009 metais krito 11 proc., o 2010 m.
padidėjo 38 proc.;
o pardavimai pakuotėmis 2009 metais sumažėjo 15 proc., 2010 metais sumažėjo
2 proc.;
o galima teigti, kad nereceptinių vaistų pardavimų pokyčiai, lyginant
pardavimus pinigais didmeninėmis kainomis ir pakuotėmis, yra proporcingi ir
šios grupės vaistų didmeninės kainos yra stabilios, tačiau akivaizdus skirtumas
tarp pardavimų pakuotėmis (mažėjimas 2009 ir 2010 metais) ir pardavimų
mažmeninėmis kainomis (pastebimas augimas 2010 metais) rodo, kad
galutiniam vartotojui šios grupės vaistai brango. Tikėtina, kad kainų augimą
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paskatino PVM pokyčiai. Pastebima, kad brangimo galutiniam vartotojui
tendencija nereceptinių vaistų grupėje matoma ryškiausiai.
Apibendrinant galima teigti, kad nuo 2008 metų Lietuvos rinka, vertinant pardavimus
didmeninėmis kainomis, nebeauga, vertinant pardavimus pakuotėmis – mažėja, o vertinant
pardavimus mažmeninėmis kainomis – nuo 2010 m. pradeda augti.
Siekiant įvertinti vaistinių preparatų segmentų svarbą vartotojams, buvo įvertinta jų
2010 metais užimta rinkos dalis. Duomenys pateikti 113 paveiksle.
113 pav. Lietuvos vaistų rinkos segmentacija 2010 m.218

Įvertinus atskirų vaistinių preparatų segmentų užimtas rinkos dalis 2010 metais
matoma, kad didžiausią rinkos dalį, vertinant pinigais ir pakuotėmis, užima į

218

PharmaZOOM duomenys

Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikio vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams vertinimas
ATASKAITA

302

kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtraukti vaistai, mažiausią rinkos dalį pinigais sudaro
nereceptiniai, o pakuotėmis − receptiniai nekompensuojamieji vaistai.
Įvertinus atskirų vaistų segmentų užimamas rinkos dalis, nors jos yra skirtingos ir
akivaizdžiai dominuoja į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtraukti vaistai (tiek vertinant
pardavimus pinigais, tiek pakuotėmis), galima teigti, kad visi nagrinėti vaistų segmentai yra
pakankamai svarbūs vartotojams ir jų kainų pokyčiai daro didelę įtaką vaistų prieinamumui
vartotojams.
Vaistų rinką galima analizuoti ir kitu pjūviu, įvertinant, kiek vaistų parduodama
tiesiogiai galutiniam vartotojui vaistinėse, kiek vaistų įsigyja sveikatos priežiūros įstaigos.
Šių segmentų pardavimų dinamika, vertinant pardavimus didmeninėmis kainomis ir
pakuotėmis, bei užimama rinkos dalis pateiktos 114−115 paveiksluose. Šių segmentų rinka
vertinta tik didmeninėmis kainomis, nes ligoninės vaistus įsigyja didmeninėmis kainomis.
114 pav. Lietuvos vaistinių ir ligoninių vaistų segmentų dinamika didmeninėmis kainomis219

115 pav. Lietuvos vaistinių ir ligoninių vaistų segmentų dinamika pakuotėmis220

Pateikta vaistinėse parduodamų ir sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistų rinkos
dinamika rodo, kad iš esmės šių segmentų dinamika atkartoja bendros vaistų rinkos
219
220
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tendencijas – nuo 2006 iki 2008 metų rinka augo, vertinant pardavimus tiek didmeninėmis
kainomis, tiek pakuotėmis. Nuo 2009 metų vaistinėse parduodamų vaistų pardavimai tiek
didmeninėmis kainomis, tiek pakuotėmis nesmarkiai ir proporcingai mažėja, todėl galima
teigti, kad jų kainos gana stabilios. Ligoninių įsigyjamų vaistų segmente pardavimai 2009
metais mažėjo tiek pinigais, tiek pakuotėmis, o 2010 metais, toliau mažėjant pardavimams
pakuotėmis, pardavimai didmeninėmis kainomis padidėjo. Todėl galima teigti, kad ligoninių
įsigyjamų vaistų segmento produktų kainos didėjo.
116 pav. Lietuvos vaistinių ir ligoninių vaistų rinkos segmentacija 2010 m.221

Įvertinus vaistinėse parduodamų ir ligoninių įsigyjamų vaistų rinkos dalis akivaizdu,
kad didžiąją dalį rinkos užima vaistinėse galutiniams vartotojams parduodami vaistai. Todėl
šių vaistų kainų pokyčiai yra svarbiausi, vertinant vaistų prieinamumą vartotojams.
Apibendrinus Lietuvos vaistų rinkos analizę, darytinos tokios išvados:
− rinka iki 2008 metų nuolat augo, tiek vertinant pardavimus pinigais, tiek
pakuotėmis;
− nuo 2009 metų rinka smuko, vertinant tiek pardavimus pinigais, tiek pakuotėmis;
− nuo 2010 m. rinkos smukimas smarkiai sumažėjo, vertinant pardavimus
didmeninėmis kainomis ir pakuotėmis, o vertinant pardavimus mažmeninėmis kainomis –
rinka pradėjo augti;
− didžiausią rinkos dalį (tiek pardavimais, tiek pakuotėmis) užima į
kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtraukti vaistai, kurie yra svarbiausi vartotojams ir
valstybei, kompensuojančiai dalį šių vaistų kainos;
− kiti vaistų rinkos segmentai – receptiniai nekompensuojamieji ir nereceptiniai
vaistai užima pakankamai dideles rinkos dalis, todėl yra svarbūs vartotojams;

221
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− didžiausia dalis vaistų Lietuvoje parduodama tiesiogiai galutiniams vartotojams
vaistinėse, todėl šis vaistų segmentas yra pats svarbiausias vartotojams ir jo asortimentas bei
vaistų kainos daro didžiausią įtaką vaistų prieinamumui vartotojams;
− Lietuvos vaistų rinkos duomenys rodo, kad vaistai nuo 2006 iki 2010 metų brango.
7.5.2. Lietuvos vaistų rinkos palyginimas su globalia vaistų rinka
Organizacijos „The European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations“ duomenimis, pasaulinė vaistų rinka 2010 metais siekė 597 mlrd. eurų
didmeninėmis kainomis. Europos vaistų rinkos dalis sudarė 29,2 proc. pasaulinės rinkos.
Europos rinka 2010 m. augo apie 1,8 proc. (vertintos 5 didžiausios Europos rinkos), ir tai
buvo mažiausias augimas, palyginti su tokiomis rinkomis kaip Šiaurės Amerikos, Kinijos ir
Brazilijos rinkos222.
Siekdami įvertinti įvairių globalių veiksnių įtaką Lietuvos vaistų rinkai, palyginsime
ją su Europos vaistų rinka. Europos vaistų rinkos dydis 2009 metais buvo 149,2 mlrd. eurų223.
Atskirų Europos šalių vaistų rinkų dydžiai pateikti 85 lentelėje.
85 lentelė. Europos šalių vaistų rinkų dydžiai didmeninėmis kainomis 2009 m. ir rinkos
dydžio vienam gyventojui išraiška224
Airija
Austrija
Belgija
Bulgarija
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
Jungtinė Karalystė
Kipras
Kroatija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Malta
Norvegija
Olandija
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
222

Milijonai eurų
1.888
2.996
4.320
616
1.895
2.073
189
5.850
101
14.744
18,540
12.512
188
601
277
4.484
478
77
1.350
4.654
3.716
27.146
1.909
1.064
509
1.979

Gyventojų skaičius
4.480.176
8.404.252
10.918.405
7.504.868
10.532.770
5.560.628
1.340.194
11.329.618
318.452
46.152.926
60.626.442
62.435.709
804.435
4.425.747
2.229.641
38.200.037
3.244.601
417.608
4.920.305
16.654.979
10.636.979
65.075.310
21.413.815
5.435.273
2.050.189
5.375.276

Eurai/gyvent.
421
356
396
82
180
373
141
516
317
319
306
200
234
136
124
117
147
184
274
279
349
417
89
196
248
368

The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
The Pharmaceutical Industry in Figures key data 2011, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
224
Duomenų apie gyventojų skaičių šaltinis Eurostat, 2011,
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=label
s&plugin=1)
223
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Švedija
Šveicarija
Vengrija
Vokietija
Iš viso:

2.771
3.235
1.984
27.047
149.193

9.415.570
7.866.500
9.986.000
81.751.602
−

305

294
411
199
331
−

Lietuvos vaistų rinka yra viena mažiausių Europoje. Ji lenkia tik mažiausių Europos
šalių, tokių kaip Malta, Kipras, Islandija, ir Latvijos bei Estijos vaistų rinkas. Lietuvos vaistų
rinka santykinai maža ir išlaidų vaistams, tenkančių vienam gyventojui, prasme. Daugelis
mažesnių, vertinant absoliučiais skaičiais, rinkų lenkia Lietuvos rinką minėtu rodikliu.
Rinkos dydis gali nulemti daug su teisine reguliacija nesusijusių veiksnių, pavyzdžiui,
maža rinka yra nepatraukli naujiems gamintojams ateiti arba įvesti naujus produktus dėl
įvairių komercinių aspektų, pavyzdžiui:
− neapsimoka įvesti retoms ligoms gydyti skirto vaisto;
− neapsimoka investuoti į rinkodarą mažoje rinkoje, kurioje yra didelė konkurencija;
− neapsimoka mažai rinkai taikyti nedidelių kainų, nes tokiu atveju pardavimų
pajamos bus mažos, o tiekiant vaistus didesne kaina nepavyks konkuruoti su rinkoje
anksčiau įsitvirtinusiais konkurentais;
− neapsimoka gaminti pakuočių tik vienai nedidelei rinkai skirta kalba.
Taigi mažas Lietuvos vaistų rinkos dydis lemia tam tikrus apribojimus, kurie
natūraliai stabdo naujų gamintojų ar naujų produktų atėjimą į rinką. Tokiu atveju mažėja
šalies vaistų asortimentas arba, atsirandant naujiems vaistams pasaulinėje rinkoje, jie neateina
į mažą ir nepatrauklią rinką. Kita vertus, mažoje rinkoje, neatsirandant naujų gamintojų ar
produktų, mažėja konkurencija, dėl to gali nukentėti vartotojai (sumažėjęs asortimentas ar
didėjančios vaistų kainos).
Kita svarbi šalies vaistų rinkos ypatybė yra vietinių gamintojų užimama rinkos dalis.
86 lentelėje pateikiami duomenys apie Europos šalių vietinių gamintojų vaistų gamybos
apimtis.
86 lentelė. Vaistų gamyba Europos šalyse 2009 m. 225
Airija
Austrija
Belgija
Bulgarija
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
Jungtinė Karalystė
Kipras
Kroatija
Latvija
225

Milijonai eurų
21,700
2,175
5,419
156
139
5,769
n.d.
1,008
101
14,152
23,395
18,319
135
n.d.
105
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Lenkija
Lietuva
Malta
Norvegija
Olandija
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Vengrija
Vokietija
Iš viso:
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1,660
32
34
679
5,664
1,973
24,953
280
n.d.
1,375
1,058
6,226
26,225
n.d.
26,381
189,012

Iš pateiktų duomenų matyti, kad Lietuvoje vietinių gamintojų gamybos apimtys yra
mažesnės nei kitų šalių, pateikusių duomenis apie vietinių vaistų gamintojų vaistų gamybą.
Tai rodo vietos gamintojų silpnumą bei rinkoje dominuojančius importinius vaistus.
Nagrinėtos duomenų bazės PharmaZOOM duomenimis, Lietuvoje vietos gamintojų vaistai
užima tik 2 proc. vaistų rinkos. Galima teigti, kad Lietuvos vaistų rinkoje dominuoja
importiniai vaistai, ir užsienio gamintojai daro įtaką Lietuvos vaistų rinkos asortimentui ir
vaistų kainoms.
Svarbus vaistų rinkos rodiklis yra originalių ir generinių vaistų užimama rinkos dalis.
Europos ir atskirų šalių generinių vaistų užimama rinkos dalis (vertinant pardavimus
didmeninėmis kainomis) pateikta 117 paveiksle.
117 pav. Generinių vaistų užimama rinkos dalis (proc.) atskirose Europos šalyse 2009 m.
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, Lietuvoje generiniai vaistai sudarė 27 proc. rinkos
(2009 m. duomenimis). Naujosiose ES šalyse stebima tendencija, kad pakankamai didelę arba
vyraujančią dalį vaistų rinkos užima generiniai vaistai226. Remiantis PharmaZoom
duomenimis detaliau išanalizavus Lietuvos vaistų rinkoje esančių originalių ir generinių
vaistų užimamas rinkos dalis matyti, kad:
-

2010 m. generiniai vaistai užėmė 41 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis
(570.883.710 tūkst. lt); bei 75 proc. rinkos, vertinant pakuotėmis (55.499 tūkst. vnt);

-

2011 m. generiniai vaistai užėmė 42 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis
(596.168.727 tūkst. lt); bei 74 proc. rinkos, vertinant pakuotėmis (54.490 tūkst. vnt);.

Detaliau išnagrinėjus generinių vaistų užimamas rinkos dalis skirtinguose rinkos
segmentuose matyti, kad generiniai vaistai didžiausią dalį užima nereceptinių vaistų
segmente, o mažiausią – į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų segmente
(PharmaZoom duomenimis):
-

2010 m. generiniai vaistai į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų
segmente užėmė 29,5 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis bei 58 proc.
rinkos, vertinant pakuotėmis;
o 39 proc.
rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis bei 75 proc. rinkos,
vertinant pakuotėmis receptinių nekompensuojamų vaistų segmente;
o 87 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis bei 92 proc. rinkos,
vertinant pakuotėmis nereceptinių vaistų segmente;

-

2011 m. generiniai vaistai į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų
segmente užėmė 31 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis bei 59 proc.
rinkos, vertinant pakuotėmis;
o 37 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis bei 72 proc. rinkos,
vertinant pakuotėmis receptinių nekompensuojamų vaistų segmente;
o 86 proc. rinkos, vertinant didmeninėmis kainomis bei 92 proc. rinkos,
vertinant pakuotėmis nereceptinių vaistų segmente.

Įvertinus generinių vaistų užimamas rinkos dalis skirtinguose Lietuvos vaistų rinkos
segmentuose, galima teigti, kad didžiausią dalį rinkos generiniai vaistai užima nereceptinių
vaistų segmente, o mažiausią – į kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų segmente.
Lyginant šių segmentų vaistų kainas matyti, kad į kompensuojamųjų vaistų Kainyną
įtrauktieji vaistai yra gerokai brangesni nei nereceptiniai. Akivaizdu, kad kompensuojamųjų
ir nekompensuojamųjų vaistų rinkos segmente didesnė generinių vaistų skverbtis lemia vaistų
kainų mažėjimą, o tuo pačiu didina jų prieinamumą. 2010 m. padidėjusi generinių vaistų
užimamos rinkos dalis rodo, kad generiniai vaistai teigiamai įtakoja vaistų prieinamumą
kainų požiūriu. Kita vertus, generiniai vaistai užima dar pakankamai mažą dalį į
kompensuojamųjų vaistų Kainyną įtrauktų vaistų ir receptinių nekompensuojamų vaistų
segmentų dalis (vertinant didmeninėmis kainomis) ir 2011 m. jų užimama rinkos dalis
nedidėjo lyginant su 2010 m., todėl valstybinis reguliavimas, skatinantis naujų generinių
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vaistų atėjimą į rinką ar didesnį jų vartojimą, galėtų įtakoti vaistų kainų mažėjimą ir teigiamai
įtakoti vaistų prieinamumą.
Palyginus Lietuvos rinką su kitų naujųjų ES šalių, kuriose generiniai įvaistai užima
didesnę rinkos dalį, matyti, kad tose šalyse (Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija,
Kroatija) dirba labai stiprūs vietiniai gamintojai, kurie veikiausiai ir užima didžiąją generinių
vaistų rinkos dalį. Lietuvoje vietiniai gamintojai užima minimalią rinkos dalį, todėl generinių
vaistų užimama rinkos dalis rodo, kad Lietuvoje generinius vaistus rinkai tiekia užsienio
gamintojai. Tai rodo dar vieną Lietuvos vaistų rinkos skirtumą nuo kitų šalių.
Svarbus vaistų rinkos rodiklis yra naujų veikliųjų medžiagų atėjimas į rinką.
2006−2010 metų laikotarpiu Europoje buvo įvestos 49 naujos veikliosios medžiagos227
(vidutiniškai 10 per metus). Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro
duomenimis, per 2007−2010 metų laikotarpį (2006 metų duomenys neinformatyvūs) buvo
įvesta 113 veikliųjų medžiagų (nuo 2008 m. vidutiniškai 34 per metus). Tokie radiniai negali
būti interpretuojami taip, kad Lietuvoje į rinką įvedama daugiau naujausių veikliųjų
medžiagų nei Europoje. Manytina, kad Lietuvoje gali būti registruojami vaistai (su naujomis
veikliosiomis medžiagomis), kurie jau anksčiau buvo įregistruoti kitose, didesnių Europos
šalių rinkose. Tačiau spartesnis naujų veikliųjų medžiagų įvedimas į Lietuvos rinką rodo, kad
Lietuvos rinkoje mažėja atotrūkis nuo kitų Europos šalių rinkų. Kitas naujų veikliųjų
medžiagų įvedimo į rinką aspektas tas, kad Europoje bei pasaulyje nebesukuriama labai daug
naujų veikliųjų vaistinių medžiagų.
Apibendrinant Lietuvos vaistų rinkos palyginimą su Europos ir atskirų jos šalių vaistų
rinkomis, Lietuvos vaistų rinką galima apibūdinti taip:
− labai maža savo apimtimi vaistų rinka;
− didžiąją vaistų dalį sudaro importiniai vaistai;
− generiniai vaistai sudaro iki 42 proc. Lietuvos vaistų rinkos (2011 m. vertinant
didmeninėmis kainomis), tačiau didžiąją jų dalį taip pat sudaro importiniai įvaistai;
− silpni vietos gamintojai, kurių gaminami vaistai užima ypač mažą rinkos dalį;
− Lietuvos vaistų rinka vejasi Europos rinką pagal veikliųjų medžiagų skaičių.
Įvertinus pateiktas Lietuvos vaistų rinkos charakteristikas, galima įvertinti globalius ir
vietinius veiksnius, kurie daro įtaką vaistų prieinamumui, tačiau nėra tiesiogiai susiję su
Europos farmacijos teisyno sąlygotais pokyčiais Lietuvos vaistų rinkos teisinėje reguliacijoje.
Pirmiausia tai yra ekonominiai veiksniai. Vertinant Lietuvos vaistų rinkos svyravimus,
matyti, kad 2009−2010 metais, veikiant pasaulinei ekonomikos krizei, sumažėjo vaistų
vartojimas, rinka 2009 m. smuko tiek vertinant pardavimus pinigais, tiek pakuotėmis. Tačiau
2010 m., išliekant vaistų vartojimo mažėjimo tendencijoms (mažėja pardavimai pakuotėmis),
pardavimai didmeninėmis kainomis beveik nebemažėja, o mažmeninėmis kainomis – didėja.
Tai rodo, kad rinkos dalyviai – daugiausia gamintojai ir mažmenininkai – didina kainas,
siekdami kompensuoti pardavimų pakuotėmis sumažėjimą. Didėjančios vaistų kainos mažina
jų prieinamumą vartotojams kainų požiūriu.
Kitas tiesiogiai su Lietuvos vaistų rinkos ypatybėmis susijęs ekonominis veiksnys yra
tas, kad dėl mažumo rinka nėra patraukli naujiems gamintojams ateiti į rinką arba esamiems
gamintojams įvesti naujus produktus. Tokia situacija neskatina konkurencijos, todėl
gamintojai nėra suinteresuoti didinti asortimentą ar mažinti vaistų kainas.
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Kita Lietuvos rinkos ypatybė – silpni vietiniai gamintojai, kurie turi nedidelį vaistų
asortimentą ir negali sudaryti rimtos konkurencijos užsienio generinių vaistų gamintojams,
nors turi prieš užsienio gamintojus tokius pranašumus: patogi logistika, kalbos barjero
nebuvimas, vietinių taisyklių išmanymas, vietiniai darbuotojai, vietiniai komerciniai ryšiai.
Tai savo ruožtu neskatina konkurencijos ir vietinių gamintojų spaudimo užsienio
gamintojams. Todėl neskatina užsienio gamintojų mažinti kainas ir neigiamai veikia vaistų
prieinamumą kainų požiūriu.
Politiniai veiksniai, tokie kaip valstybės mokesčių politika (kovojant su ekonomikos
krizės padariniais 2008 m. panaikintas lengvatinis PVM tarifas nekompensuojamiesiems
vaistams, 2009 m. padidintas PVM tarifas), neigiamai veikia vaistų prieinamumą vartotojams
kainų požiūriu. Svarbi ir vidinė valstybės vaistų kompensavimo politika − siekiant mažinti
Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidas, buvo imtasi priemonių reguliuoti
kompensuojamųjų vaistų kainas. Tai savo ruožtu sumažino kompensuojamųjų vaistų, kurie
sudaro didžiąją Lietuvos vaistų rinkos dalį, kainas ir pagerino jų prieinamumą kainų požiūriu.
Tiekimo grandinės veiksniai ypač svarbūs tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuvos vaistų
rinka. Stambėjantys ir užimantys vis didesnę rinkos dalį vaistinių tinklai gali tiesiogiai
paveikti tiek vaistų asortimentą, tiek kainą. Be to, stambūs vaistinių tinklai gali daryti
spaudimą gamintojams, dėl kurio daliai mažesnių gamintojų rinka gali tapti nepatraukli. Dar
blogesnis tiekimo grandinės pokytis yra didmeninio vaistų platinimo įmonių ir vaistinių
tinklų vienijimasis į bendrą verslą. Tokiu atveju vienose rankose atsiduria dvi svarbios
tiekimo grandinės dalys, tai leidžia daryti dar didesnį spaudimą gamintojams, išvengti vaistų
rinkos reguliacijos teisinių mechanizmų poveikio ir kitaip iškreipti skaidrią konkurenciją bei
kurti oligopoliją tiek vaistinių, tiek didmeninėje vaistų platinimo grandinės dalyje. Tokioje
mažoje rinkoje kaip Lietuvos tai gali turėti padarinių, kurie būtų nepalankūs vartotojams –
vaistų kainos ir asortimentas būtų priklausomi ne nuo gamintojų, kurių konkurencija bet
kokiu atveju yra daug sveikesnė (dėl skirtingos specializacijos ir asortimento nė vienas
gamintojas negali pasiūlyti tokio asortimento, kuris apimtų didžiąją asortimento poreikio
dalį), o nuo platintojų, kurie iš principo gali aprėpti visą asortimentą ir reguliuoti sau
palankias kainas, neįsileisdami dalies gamintojų į savo platinimo tinklus arba patys
reguliuodami galutines vaistų kainas.
Tyrimo, pateikto 4 priedo III 5.5 dalyje, respondentai buvo paprašyti įvertinti, kiek
pagrindiniai vaistų rinkos dalyviai (vaistų gamintojai, didmenininkai, mažmenininkai,
atskiros valstybės institucijos, gydytojai, pacientų organizacijos ir bendrai valstybės vykdoma
politika) turi įtakos vaistų prieinamumui kalbant apie asortimentą ir kainą galutiniam
vartotojui. Vertinimui respondentai buvo paprašyti naudoti 10 balų skalę, kur „1“ reiškia
„dalyvis turi minimalią įtaką vaistų prieinamumui užtikrinti“, o 10 – „turi maksimalią įtaką
vaistų prieinamumui užtikrinti“.
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118 pav. Tyrimo respondentų vertinimas, kiek pagrindiniai vaistų rinkos dalyviai turi įtakos
vaistų prieinamumui

8.2
7.8

8.8
7.3

5.9

5.2
3.9

Vaistų gamintojai

Didmeniniu vaistų
platinimu
užsiimančios
įmonės

Mažmeniniu vaistų Valstybės vykdoma Valstybės institucijų
Pacientai, jų
Gydytojai, gydymo
platinimu
politika (įstatymų
(SAM, VVKT, VLK)
organizacijos, jų
įstaigos
užsiimančios
leidyba, vaistų
vykdoma veikla
specifiniai poreikiai
įmonės
kompensavimo
(registruojant
sistema, antkainių
vaistus, sudarant
reguliavimo
kompensuojamųjų
politika ir pan.)
vaistų sąrašus,
kontroliuojant
vaistų buvimą
rinkoje)

Respondentų nuomone, lemiamas vaidmuo užtikrinant vaistų prieinamumą galutiniam
vartotojui tenka valstybės vykdomai politikai bei atskirų valstybės institucijų veiklai.
Mažiausiai įtakos, respondentų nuomone, turi pacientų organizacijos bei gydytojai ar gydymo
įstaigos.
Rinkos dalyvių sąveika yra pakankamai svarbi veiksnių grupė, galinti daryti įtaką
vaistų prieinamumui vartotojams. Kai rinkoje konkurencija yra pakankamai didelė, susidaro
vartotojams palankios sąlygos − jie gali tikėtis, kad gamintojai ir kiti rinkos dalyviai,
siekdami pritraukti vartotojus, siūlys palankias vaistų kainas, sieks didinti asortimentą ir
kitaip konkuruos sudarydami palankias sąlygas vartotojams. Kai rinkoje situacija yra
priešinga, dalis rinkos dalyvių įgyja išskirtines sąlygas, kurios leidžia jiems dominuoti
rinkoje, produktų kainos gali pakilti. Lietuvos vaistų rinkoje konkurencija tarp gamintojų yra
pakankamai didelė. Tokioje santykinai mažoje Lietuvos rinkoje yra atstovaujama apie 600
gamintojų. Tyrimo metu nustatyta, kad vaistinių preparatų asortimentas didėja. Tai rodytų,
kad gamintojų konkurencija rinkoje didėja, didėjantis asortimentas ir pagerėjusios vaistų
registracijos procedūros rodo, kad į rinką greičiau patenka naujų vaistų. Vertinant
kompensuojamųjų vaistų segmentą nustatyta, kad kompensuojamųjų vaistinių preparatų
asortimentas didėja, o gamintojų deklaruotos kainos bei kompensuojamųjų vaistų didmeninės
ir mažmeninės kainos mažėja. Tokios tendencijos rodo, kad gamintojų konkurencija didėja.
Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad (iki 2010 m. gruodžio 31 d.) nekompensuojamųjų vaistų
kainos didėjo. Atsižvelgiant į tai, kad 2010 metų pradžioje įvesta nekompensuojamųjų vaistų
kainų reguliacija (kurios nebuvo nuo 2002 m.), galima teigti, kad su gamintojų veikla ir
teisine reguliacija nesusiję veiksniai skatino nekompensuojamųjų vaistų kainų didėjimą.
Vienas iš galimų veiksnių yra susijęs ne su gamintojų konkurencija, o su vaistų
platinimo grandinės dalyvių sąveika. Šiuo metu Lietuvoje yra susiklosčiusi tokia situacija, kai
rinkoje vyrauja keletas vaistinių tinklų, kurie dar yra susiję ir su didelėmis vaistų didmeninio
platinimo įmonėmis. Tokia vertikali ir horizontali vaistų platinimo įmonių integracija sukuria
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oligopolinę situaciją rinkoje. Didžiąją tiek didmeninio vaistų platinimo, tiek vaistinių
grandžių rinkos dalį valdančios įmonių grupės gali daryti įtaką gamintojams, kurie yra
suinteresuoti tiekti vaistus per didelę vaistų platinimo rinkos dalį užimančias įmones. Tokios
įtakos rezultatas – atitinkama gamintojų kainų korekcija, kuri yra palanki apskaičiuoti
submaksimalius ar maksimalius prekybinius antkainius, kuriuos gali gauti ir didmeninio
vaistų platinimo, ir vaistinių grandis valdanti įmonė ar įmonių grupė. Tokiu būdu vaistinių
preparatų asortimentą ir kainas lemia ne teisinė vaistų rinkos reguliacija ir ne gamintojų
tarpusavio konkurencija, o vaistų platinimo grandinės įmonių horizontali ir vertikali
integracija, kuri gali sąlygoti tiek vaistų asortimento pokyčius, tiek kainas. Net sudarius
palankias sąlygas ateiti į Lietuvos rinką naujiems gamintojams (pagerinus vaistų registracijos
procedūras, liberalizavus vaistų pakuočių parengimo reikalavimus) ar teisiniais
mechanizmais skatinant vaistų gamintojus konkuruoti dėl kainų, galutinis realus vaistų
asortimentas rinkoje ir tam tikra dalimi kainos tampa priklausomi nuo didžiąją rinkos dalį
užimančių vaistinių tinklų ir didmenininkų, kurie gali nepriimti į savo tinklą naujų produktų
ar gamintojų, paveikti priimamų produktų kainų nustatymą.
Apibendrinant rinkos dalyvių sąveikos veiksnių įtaką vaistų prieinamumui
asortimento ir kainų požiūriais, galima teigti, kad:
− Lietuvoje vaistų gamintojų konkurencija yra pakankama, kad gamintojai būtų suinteresuoti
tiekti platų asortimentą ir konkuruoti siūlydami palankias vartotojams kainas;
− generinių vaistų gamintojams yra sudarytos (teisinės reguliacijos požiūriu) palankios
sąlygos konkuruoti su originalių vaistų gamintojais tiek kompensuojamųjų, tiek
nekompensuojamųjų vaistų segmentuose;
− Lietuvos rinkoje yra susidariusi oligopolinė situacija, kai rinkoje vyrauja vaistinių tinklai,
dalis kurių yra susiję su didmeninio vaistų platinimo įmonėmis. Būtent tokios vertikaliai ir
horizontaliai integruotos įmonių grupės, užimančios didžiąją tiek didmeninio, tiek
mažmeninio vaistų platinimo rinkos dalį, gali daryti esminę įtaką vaistų asortimentui ir
kainoms.
Pagrindiniai rinkos veiksniai, galintys paveikti vaistų prieinamumą, yra Lietuvos
vaistų rinkos dydis ir globalūs vaistų rinkos pokyčiai. Lietuvos vaistų rinka yra viena
mažiausių ES, vertinant ne vien absoliučiais skaičiais (rinkos dydis didmeninėmis ar
mažmeninėmis kainomis), bet ir vaistų pardavimais vienam gyventojui. Todėl jos
patrauklumas gamintojams yra gana mažas. Šis veiksnys gali lemti sumažėjusį gamintojų
domėjimąsi Lietuvos rinka ir būti ribojančiu veiksniu ateiti į rinką naujiems gamintojams.
Todėl yra labai svarbu atitinkamai valdyti teisinę rinkos reguliaciją, kad neatsirastų
papildomų apribojimų gamintojams registruoti vaistus Lietuvoje, arba vaistų gamintojams
pateikti vaistus kompensavimo sistemai. Nedidelės vaistų rinkos ypatybė yra ta, kad joje
lengviau įsigalėti oligopolinei situacijai didmeninėje vaistų platinimo ir vaistinių grandyse,
nes naujiems rinkos žaidėjams dėl mažo rinkos dydžio gali būti nepatrauklu ateiti į mažą
potencialą turinčią rinką ir investuoti į savo platinimo tinklo kūrimą įsotintoje ir nedidelėje
rinkoje.
Kitas veiksnys yra globalios pasaulinės vaistų rinkos tendencijos, kurios turi tam
tikros įtakos ir Lietuvos vaistų rinkai. Įvairių rinkos analizę vykdančių organizacijų
duomenimis, pasaulinė vaistų rinka auga. Šį pasaulinės rinkos augimą skatina ne tik senstanti
ES ir JAV visuomenė ir dėl to didėjantis vaistų vartojimas, bet ir brangstantys vaistai. Beveik
visos ES šalys vis daugiau išleidžia valstybės lėšų kompensuojamiesiems vaistams. Tai
sąlygoja tiek didėjantis tokių vaistų vartojimas, tiek epidemiologinė situacija. Lietuvos vaistų
rinka yra veikiama globalios vaistų rinkos pokyčių. Kadangi Lietuvos vaistų rinka yra maža,
negalima tikėtis, kad gamintojai siūlytų daug mažesnes kainas nei kitose, gerokai didesnėse
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rinkose. Taigi, atsižvelgiant į Lietuvos mažos rinkos ypatybes, yra labai svarbu sudaryti
sąlygas ateiti į rinką naujiems rinkos dalyviams ir didinti konkurenciją rinkoje, tiek tarp
gamintojų, tiek tarp vaistų platinimo grandinės įmonių.
Rinkos dalyvių apklausos duomenys rodo, kad vaistų prieinamumas asortimento ir
kainų požiūriu bei visuomenės poreikio vaistams užtikrinimo lygis tebėra pakankamai opios
problemos. Toliau pateikiami su šiuo klausimu susiję respondentų apklausos rezultatai ir
nuomonės.
Respondentų nuomone, šiandieninė padėtis Lietuvoje pagal vaistų prieinamumą
galutiniam vartotojui yra vidutiniška ir atsilieka nuo daugelio Europos šalių. Nors
pagrindiniai visuomenės poreikiai yra tenkinami, pasigendama ilgalaikės valstybės politikos
visuomenės sveikatos klausimais. Buvo akcentuojama, kad sveikatos sistema per mažai
finansuojama, iš dalies dėl to ne visi naujausios kartos vaistai bei gydymo metodai pasiekia
Lietuvą. Be abejo, yra ir objektyvus veiksnys, mažinantis prieinamumą, – tai pati Lietuvos
rinka, ji per maža, todėl nepatraukli kai kuries tarptautiniams vaistinių preparatų
gamintojams.
Be to, verslas pasigenda įvairių valstybės institucijų, susijusių su sveikatos apsaugos
sistema, stabilumo, nuoseklumo ir skaidrumo. Gerokai nepalankiau vertinama centralizuota
vaistų pirkimo ligoninėms sistema.
Itin daug priekaištų valstybės institucijoms buvo pareikšta dėl įvairių verslo
suvaržymų, perteklinio reguliavimo bei tiesmuko ir nelankstaus ES direktyvų taikymo
Lietuvoje. Lietuvos vaistų gamintojai pasigenda valstybės paramos ir susiklosčiusią situaciją,
kai lietuviški vaistiniai preparatai užima vos kelis procentus rinkos, vadina „netipiška“ kitoms
Europos valstybėms.
Toliau pateikiamos tipinės respondentų nuomonės:
...Trūksta vieningos Lietuvos e−sveikatos sistemos (estai šioje srityje pažengę). Nėra sukurta
vieningo ryšio tarp sistemų. Turi būti struktūruota, nedviprasmiška, daug kartų panaudojama
informacija... Taip yra dėl integracijos tarp valstybės institucijų stokos...
...Ir blogai, kai sakoma, palaukite, dabar nieko nekeiskime, nes turi tuoj pasirodyti nauji
teisės aktai. O jie būna tik po kelerių metų priimami... Problema ta, kad darbuotojai dirba,
bet jau nebe pagal teisės aktus...
...Viską reguliuoja Lietuvos valdžia, jos politinė nuomonė. Nėra veiklos tęstinumo. Buvo
sugalvotas kompensavimo pagal socialinį aspektą projektas, bet užstrigo dėl valdžios
neapsisprendimo. Būtų kompensuojama socialiai pažeidžiamoms grupėms.
...Mes nesuprasdami ne visur taip traktavome tas direktyvas.... Reikalavimai didmenininkui,
licencijavimui. Kai kurios direktyvos nepritaikytos mažoms šalims: ženklinimas, skaičiai,
serijos...
...Lietuvos vaistų gamintojai užima tik kelis procentus vaistų rinkos Lietuvoje. Tai mažai.
Vengrijoje – 30–40 proc., slovėnai užima 50 proc. rinkos savo šalyje. Turi būti valstybės
politika šiuo klausimu. Neįsiklausoma į Lietuvos vaistų gamintojus. Čia jau parlamentiniame
lygmenyje. Pavyzdys: uždraudė tepalą, kuris yra Lietuvos nacionalinio paveldo produktas. O
senosios ES valstybės panašius produktus tebeturi. Čia valstybės lobinimo trūkumas, kad
neproteguojami, neginami nacionaliniai produktai...
..Atsirado turgaus fenomenas... Turguje atsirado visokių pigių vaistų iš Rusijos, Baltarusijos
ir panašiai. Visokie pigūs validoliai, aspirinai... Net europietiškais jau prekiaujama. Šešėlinė
rinka jau veikia 6–7 metus. Šiuo atveju iškyla ir saugumo problema, nes yra apsinuodijimo
tokiais vaistais tikimybė...
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...Dar kelia klausimų centralizuoti pirkimai. Kodėl vieni vaistai įtraukiami į
kompensuojamųjų sąrašą, o kiti neįtraukiami, bet juos centralizuotai užperka ligonių kasos?
Iš kur jos (ligonių kasos) skelbdamos konkursą žino, kokio kiekio to vaisto reikės? Nes kai
kompensacija, tai kompensuojama faktiškai tiek, kiek yra išnaudojama. O kai perkama
centralizuotai, tai nuperkamas menamas kiekis vaisto, padedamas kažkur į ligoninę ir už jį
sumokami pinigai. Ir mes girdime apie ne vieną atvejį iš ligoninių, kad kažkokio vaisto buvo
pripirkta ir jis buvo išmestas, nes pasibaigė jo terminas, –kažkas blogai prognozavo jo kiekį...
...Centralizuoti pirkimai – valstybės lėšų švaistymas dideliais mastais. Gal kažkam jis yra
naudingas? Nes motyvas – tu perki didesnį kiekį ir gauni geresnę kainą. Bet jei paskui tu
pusę to išmeti – tai kokia buvo tada kaina? Gal geriau jau tokius vaistus įtraukti į
kompensuojamųjų sąrašą – tada apmokėsi tiek, kiek bus jų faktiškai sunaudota...
...Visur karaliauja didmena ir mažmena. O tavo (Lietuvos vaistų gamintojų) produkcijos
niekam nebereikia, nes yra produktų analogų, kuriuos tinklai turi. Jie sako: „Nereikia
vaistinei tavo produkto, nėra pas mus vietos“...
Apibendrinus veiksnių, nesusijusių su Europos farmacijos teisyno poveikiu, įtaką
galima teigti, kad pagrindinis globalus veiksnys yra Lietuvos vaistų rinkos mažumas, dėl to
dalis gamintojų į ją neateina arba neįveda naujų produktų, o renkasi daug didesnes ir
patrauklesnes kitų šalių rinkas. Kiti veiksniai yra vietiniai, sąlygoti Lietuvos vaistų politikos
ir tiekimo grandinės ypatybių. Šie veiksniai, nors nėra objektyvių metodų įvertinti jų svorį
tarp visų kitų veiksnių (taip pat Europos farmacijos teisyno nuostatų perkėlimo į
nacionalinius teisės aktus), gali tapti vyraujantys tarp darančių neigiamą įtaką vaistų
prieinamumui tiek kainų, tiek asortimento požiūriu bei nepasiduoti teisinio reguliavimo
mechanizmams.
7.6. VI UŽDAVINYS: Pateikti argumentuotas išvadas apie Lietuvos narystės poveikį
farmacijos sektoriui, vaistų prieinamumui asortimento ir kainų požiūriu bei konkrečius
siūlymus dėl geresnio vaistinių preparatų prieinamumo Lietuvos gyventojams pagal
kiekvieną tyrimo užduotį ir apibendrintai
Tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ įvadinėje ataskaitoje buvo suderintas tyrimo 6 uždavinys – pateikti
išvadas pagal visus tyrimo uždavinius ir apibendrintai bei pateikti pasiūlymus dėl vaistų
prieinamumo vartotojams gerinimo. Toliau ataskaitoje pateikiamos išvados pagal uždavinius
bei pasiūlymai.

8. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Vykdant tyrimą ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui
Lietuvos gyventojams“ buvo vadovaujamasi tyrimo užsakovės Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos iškeltais tyrimo uždaviniais. Tyrimo metu
surinkti duomenys, reikalingi atsakyti į tyrimo uždavinių keliamus klausimus, duomenys
išnagrinėti ir analizės rezultatai pateikti atitinkamuose šios ataskaitos skyriuose.
Atsižvelgiant į tyrimo techninės specifikacijos užduotį (siekiant projekto ,,Europos
farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“
įgyvendinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, kurį bendrai remia
Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublika, tikslų), pagrindiniai tyrimo
uždaviniai buvo nagrinėti pagal atitinkamus klausimus. Šios ataskaitos skyriuje „7. Vaistinių
preparatų prieinamumo Lietuvos gyventojams įvertinimas“ yra pateikta detali tyrimo metu
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surinktų duomenų analizė pagal atskirus tyrimo uždavinių klausimus. Po kiekvieno klausimo
analizės buvo pateiktos ir konkrečios išvados. Šiame ataskaitos skyriuje siekiama pateikti
apibendrintas pagal tyrimo uždavinius išvadas. Paminėtina, kad tyrimo IV uždavinys
„Išanalizavus Lietuvos farmacijos rinką ir ją reglamentuojančius teisės aktus iki įstojimo į ES
bei perkėlus Europos farmacijos teisyno reikalavimus, atlikus reprezentatyvias Lietuvos
farmacijos rinkos dalyvių apklausas, įvertinti Lietuvos esamą farmacijos sektorių, jo struktūrą
ir Europos farmacijos teisyno bei jį įgyvendinančių Lietuvos teisės aktų lemiamus pokyčius.
Išnagrinėti Lietuvos Respublikos teisės aktus, perkeliančius ES direktyvas, įvertinti direktyvų
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę racionalumą vaistinių preparatų prieinamumo atžvilgiu
bei pateikti siūlymus dėl nacionalinių teisės aktų tobulinimo siekiant gerinti vaistinių
preparatų prieinamumą“ yra apibendrinantis ir pateikiantis tam tikras išvadas, apibendrinimus
ir pasiūlymus, todėl šiame skyriuje nepateikiamos išvados, susijusios su 7.4 skyriuje
nagrinėjamu uždaviniu. Tyrimo VI uždavinys „Pateikti argumentuotas išvadas apie Lietuvos
narystės poveikį farmacijos sektoriui, vaistų prieinamumui asortimento ir kainų požiūriu bei
konkrečius siūlymus dėl geresnio vaistinių preparatų prieinamumo Lietuvos gyventojams
pagal kiekvieną tyrimo užduotį ir apibendrintai“ yra atsakytas vykdant kitų uždavinių analizę,
todėl jis atskirai nenagrinėtas ir šiame skyriuje nėra išvadų, susijusių su šiuo uždaviniu.
Šiame skyriuje po detalių išvadų pagal kiekvieną vertinimo uždavinį pateikiamos
apibendrintos išvados, tiesiogiai atsakančios į tyrimo tikslo keliamus klausimus.
8.1. Vaistinių preparatų prieinamumas asortimento ir kainų požiūriu bei visuomenės
poreikio užtikrinimas Lietuvoje
Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre registruotų vaistinių preparatų
skaičiaus analizė bei analizuojamu laikotarpiu Lietuvos vaistų rinkoje parduodamų vaistinių
preparatų asortimento analizė parodė, kad tiek Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų
skaičius, tiek asortimentas vertinant įvairiais pjūviais (veikliosiomis medžiagomis, vaistinių
preparatų prekiniais pavadinimais, vaistinių preparatų pateikčių lygmenyje ir kitais pjūviais)
didėja. Tačiau palyginus registruotų Lietuvoje vaistų skaičių su rinkoje esančiu vaistų
asortimentu matyti, kad registruotų vaistų yra beveik penkis kartus daugiau nei realiame
rinkoje platinamų vaistų asortimente. Tai rodo, kad dalis registruotų vaistų dėl įvairių
priežasčių (pvz., vaistų gamintojų strategija, vaistinių tinklų asortimento sudarymo politika)
nepatenka į Lietuvos rinką.
Palyginus Lietuvos vaistinių preparatų asortimentą su užsienio šalimis nustatyta, kad
jis panašus tiek į kaimyninų šalių ar naujų ES šalių narų, tiek į didžiųjų ES šalių rinkų.
Įvertinus tokius vaistų patekimo į Lietuvos rinką mechanizmus kaip lygiagretus vaistų
importas ar lygiagretus vaistų platinimas nustatyta, kad visos teisinės prielaidos vykdyti šiais
mechanizmais platinamų vaistų įvedimą į Lietuvos rinką yra sukurtos ir veikia keletą metų.
Tačiau rinkos dalyviai mažai naudojasi teisės aktais sukurtais vaistų lygiagretaus importo ir
platinimo mechanizmais, ir nors šiais būdais platinamų vaistų Lietuvos rinkoje jau yra, jų
pardavimų ir platinimo mastas, palyginti su visa Lietuvos vaistų rinka, yra minimalūs ir
nedaro esminės įtakos vaistų prieinamumui asortimento ar kainų požiūriu. Lietuvoje
lygiagretaus vaistų importo mastas yra daug mažesnis nei daugumoje kitų ES šalių.
Teisės aktais leistų vartoti neregistruotų vaistinių preparatų asortimentą sudaro
vardiniai vaistiniai preparatai. Jų vartojimas Lietuvoje yra griežtai reglamentuotas. Tai sudaro
galimybes, esant gyvybinėms indikacijoms ir gydančiam gydytojui prisiimant asmeninę
atsakomybę, tiekti pacientui reikalingus vaistus, kurie nėra registruoti Lietuvoje. Tačiau šis
vaistų tiekimo rinkai mechanizmas yra išimtinis, t. y. tokiu būdu rinkai tiekiami vaistai yra
išimtis iš pagrindinės vaistų patekimo į rinką reguliacijos, numatyta specialiems atvejams, kai
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pacientui reikia vaistų, neregistruotų Lietuvoje. Todėl esminės įtakos prieinamumui
asortimento ar kainos požiūriu tokiu būdu tiekiami vardiniai vaistiniai preparatai neturi.
Atlikta išsami vaistinių preparatų kainos ir kainų struktūros analizė parodė, kad 2011
metais stebima vaistų pigimo tendencija, kuri yra siejama su nekompensuojamųjų vaistų
prekybinių antkainių reguliavimo įvedimu. Tyrimui pasirinktų vaistinių preparatų analizė
rodo, kad galutiniam vartotojui receptinių nekompensuojamųjų ir nereceptinių (OTC) grupių
vaistai brango 2006−2010 metų laikotarpiu, tai savo ruožtu mažino šių vaistų prieinamumą
kainų požiūriu. Vertinant absoliučiais skaičiais didėjo mažmeninės nekompensuojamųjų
receptinių ir nereceptinių vaistų kainos, tikėtina, kad kainų padidėjimą 2009−2010 metų
laikotarpiu skatino PVM tarifo padidinimas. Kompensuojamųjų vaistų mažmeninės kainos ir
pacientų priemokos didėjo nuo 2004 m. iki 2009 m. Tačiau nuo 2010 metų, pradėjus taikyti
naują bazinių kainų nustatymo metodiką ir įvedus nuolaidų paciento priemokai reguliavimo
tvarką, kompensuojamųjų vaistų kainos ir pacientų priemokos sumažėjo. Palyginus vaistų
kainų pokyčius su makroekonominiais rodikliais nustatyta, kad vaistų kainos 2006-2010
metais didėjo labiau nei bendra infliacija ir kiti makroekonominiai rodikliai. Tai leidžia daryti
išvadą, kad vartotojų bendra perkamoji galia mažėjo, o vaistų kainos didėjo labiau nei
infliacija, tai mažina vaistų prieinamumą kainų požiūriu galutiniams vartotojams.
Siekiant palyginti Lietuvos vaistų kainas su užsienio šalių vaistų kainomis, buvo
atlikta lyginamoji kainų analizė. Patikimiausi duomenys gauti gretinant Lietuvos ir Latvijos
bei Estijos vaistų kainas. Lyginamoji kainų analizė rodo, kad Lietuvoje lyginti vaistai buvo
pigesni nei minėtose šalyse.
Apibendrinant vaistinių preparatų prieinamumo asortimento ir kainų požiūriu
vertinimą, galima teigti, kad:
− vaistų asortimentas, tiek vertinant Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų skaičių, tiek
realiai rinkoje parduodamų vaistinių preparatų skaičių, didėja;
− yra didelis atotrūkis tarp Lietuvoje registruotų vaistinių prepratų skaičiaus ir realiai
Lietuvos rinkai tiekiamų vaistų asortimento;
− teisiniai mechanizmai, skirti lygiagretaus vaistų importo ir platinimo veikloms vykdyti, yra
visiškai sukurti, tačiau rinkos dalyviai, naudodamiesi minėtais būdais, Lietuvos rinkai tiekia
labai mažai vaistinių preparatų ir tai neturi įtakos vaistinių preparatų prieinamumui
asortimento ir kainų požiūriu;
− vardiniai vaistiniai preparatai, tiekiami į rinką siekiant sudaryti sąlygas patenkinti
specialius ir išimtinius pacientų poreikius, turi minimalią įtaką vaistų prieinamumui
asortimento ar kainų požiūriu;
− vertinant 2011 m. vaistų, parduodamų galutiniam vartotojui vaistinėse, kainas matoma jų
mažėjimo tendencija; tačiau nekompensuojamieji receptiniai ir nereceptiniai vaistiniai
preparatai 2006−2010 metų laikotarpiu brango. Vaistų kainų mažėjimui įtakos turėjo 2010 m.
įvestas valstybinis nekompensuojamųjų vaistų prekybinių antkainių reguliavimas;
− kompensuojamųjų vaistų gamintojų ir mažmeninės kainos 2004−2009 metais didėjo, o nuo
2010 metų smarkiai sumažėjo; pacientų priemokos iki 2009 metų didėjo, o nuo 2010 metų
sumažėjo. Kompensuojamųjų vaistų kainų mažėjimui įtakos turėjo 2009 m. pabaigoje
pakeista kompensuojamųjų vaistų įtraukimo į Kainyną tvarka bei 2010 m. įvesta nuolaidų
pacientų priemokai reguliavimo tvarka;
− tiek kompensuojamųjų, tiek nekompensuojamųjų vaistų kainų didėjimui 2004−2010 metų
laikotarpiu įtakos turėjo rinkos veiksniai ir mokestinė politika (2008−2009 metais didintas
PVM tarifas);
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− Lietuvoje tyrimo analizei pasirinktųjų vaistų grupių kainos yra mažesnės nei Latvijoje ir
Estijoje. Palyginti su kitomis šalimis, Lietuvos tirtųjų vaistų grupių kainos analizės periodu
buvo mažesnės.
Išvados:
1. Vaistų prieinamumas asortimento požiūriu yra geras. Šią išvadą pagrindžia analizės
laikotarpiu nustatytas registruotų vaistų skaičiaus ir vaistų asortimento rinkoje didėjimas.
2. Vaistų prieinamumas kainų požiūriu buvo sumažėjęs 2004−2009 metų laikotarpiu,
kai stebėta vaistų brangimo tendencija. Šią išvadą pagrindžia analizės laikotarpiu
nustatytas vaistų kainų didėjimas.
3. Vaistų prieinamumas kainų požiūriu nuo 2010 metų gerėja. Išvadą pagrindžia nuo
2010 metų smarkiai sumažėjusios kompensuojamųjų vaistų mažmeninės ir bazinės kainos,
sumažėjusios pacientų priemokos. Nuo 2011 metų pradžios stebima ir nekompensuojamųjų
vaistų pigimo tendencija, tačiau ji nėra tokia ryški, kaip kompensuojamųjų vaistų atveju.
4. Visuomenės poreikis vaistams iš esmės yra užtikrintas. Šią išvadą pagrindžia analizės
laikotarpiu nustatytas didėjantis vaistų asortimentas, Lietuvos vaistų asortimento dydžio
panašumas su panašaus dydžio šalimis, didėjantis kompensuojamųjų vaistų asortimentas,
teisiniai mechanizmai ir veikianti praktika tiekti pacientams vardinius vaistinius preparatus,
nuo 2010 metų stebimos vaistų kainų mažėjimo tendencijos.
8.2. Teigiamo ir neigiamo direktyvos 2001/83/EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės
aktų poveikio vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimui, vaistinių preparatų
pakuotės rengimui, vaistų platinimui įvertinimas
Vaistų registracijos proceso analizė parodė, kad analizuojamu (nuo 2004 iki 2010
metų) laikotarpiu vaistų registracijos terminai Lietuvoje turi tendenciją trumpėti. Tai sąlygojo
sėkmingai įdiegta savitarpio pripažinimo (SPP) ir decentralizuotos (DCP) vaistų registracijos
procedūrų praktika. Tai padarė teigiamą įtaką naujų vaistų patekimui į Lietuvos rinką ir
vaistų asortimento bei vaistų prieinamumo vartotojams didėjimui. Šie teigiami pokyčiai yra
paskatinti Europos farmacijos teisyno nuostatų, reglamentuojančių vaistų registraciją,
perkėlimo į Lietuvos teisės aktus ir sėkmingos šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo
praktikos įdiegimo. Vaistų registracijos procedūrų analizė išryškino ir tam tikrų trūkumų –
vaistų registracija pagal nacionalinę procedūrą (NP) vyksta nesklandžiai, vaistų registracijos
pagal šią procedūrą terminai yra nepateisinamai ilgi, rinkos dalyviai šią procedūrą vertina
gana neigiamai. NP galėtų būti labai svarbi, sudarant galimybes į rinką patekti Lietuvos
gamintojų ir mažų užsienio gamintojų (kai neracionalu registruoti vaistą bendroje ES rinkoje,
o siekti tiekti vaistus tikslinėms rinkoms) vaistams. Todėl NP vykdymo praktika turi būti
tobulinama.
Įvertinus vaistų bylų parengimo ir pateikimo reikalavimus tiek popieriniu, tiek
elektroniniu formatu, galima teigti, kad visi reikalavimai vaistų byloms yra tiksliai perkelti iš
ES norminių dokumentų. Kadangi vaistų bylų rengimo reguliavimas ES lygiu yra tikslus ir
privalomas, nėra galimybių Lietuvoje keisti šios srities reglamentavimo turinio. Tikslūs ir
vienodi visai ES reikalavimai vaistų byloms rengti yra suprantami ir priimtini rinkos
dalyviams, tai rodo, kad tiek institucijos, tiek rinkos dalyviai vertina tikslų ir išsamų
reglamentavimą techniškai sudėtingoje srityje. Galimybė teikti vaistų bylas elektroniniu
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formatu iš esmės yra vertintina teigiamai. Reikalavimai elektroniniam vaistų bylų formatui
yra perkelti iš ES norminių dokumentų. Perėjimas prie elektroninių bylų palengvina bylų
kūrimą, įgalina gamintojus greičiau parengti bylas, užsienio gamintojams palengvina bylų
persiuntimą savo atstovams Lietuvoje. Elektroninių bylų dokumentai archyvuojami
elektroninėje laikmenoje, yra lengviau identifikuojami, surandami, lengviau vykdomi bylų
keitimai, išsiplėtus elektroninių bylų pateikimo mastui, tikėtina, kad vaistų registracijos
informacija taps lengviau ir geriau valdoma, tai savo ruožtu turėtų prisidėti prie vaistų
registracijos procedūrų greitesnio ir tikslesnio vykdymo.
Analizuojant VVKT materialinių ir žmogiškųjų išteklių, darbų apimčių, paraiškų
rinkodaros teisei gauti bei atnaujinti nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminus bei
rezultatus nustatyta, kad, lyginanr 2004 ir 2010 metus, darbuotojų, vykdančių vaistų
registracijos funkcijas, pagausėjo apie 3 kartus, nors bendras VVKT darbuotojų skaičius
padidėjo tik 13 proc. Tai rodo, kad VVKT kaip prioritetinę veiklų sritį išskyrė vaistų
registraciją. VVKT nuo 2004 metų vis tobulina veiklos valdymą, registracijos procedūrų
vykdymą, rengia ir tobulina vidinius veiklos valdymo dokumentus (procedūras ir
instrukcijas). Toks požiūris ir darbuotojų skaičiaus perskirstymas davė teigiamus rezultatus –
sutrumpėjo vaistų registracijos procedūrų trukmė, daugiau registruojama vaistinių preparatų,
rinkos dalyvių teigimu, VVKT darbo tempai ir kokybė akivaizdžiai pagerėjo. Šie pokyčiai
teigiamai veikia vaistinių preparatų patekimą į Lietuvos rinką, tai savo ruožtu daro teigiamą
įtaką vaistų prieinamumui asortimento požiūriu.
Analizuojant, kaip Europos farmacijos teisyno nuostatos ir geros gamybos praktikos
reikalavimai paveikė Lietuvos vaistų gamintojų veiklą ir jų gaminamų vaistinių preparatų
pateikimo rinkai dinamiką, nustatyta, kad Lietuvos vaistų gamintojai užima mažą Lietuvos
vaistų rinkos dalį – tik apie 2 proc. (vertinant pardavimus tiek didmeninėmis, tiek
mažmeninėmis kainomis) ‒ ir jų užimama rinkos dalis nedidėja pastaruosius 5 metus.
Lietuvos vaistų gamintojų teigimu, norint atitikti vaistų gamintojams privalomus geros
gamybos praktikos reikalavimus, reikėjų papildomų investicijų į infrastruktūrą, tai buvo
papildoma finansinė našta, nedavusi tiesioginio komercinio efekto. Dėl reguliacinių pokyčių
didžioji dalis Lietuvos gamintojų (išskyrus keletą) persiorientavo į maisto papildų gamybą.
Vaistinius preparatus gamina tik keli Lietuvos gamintojai, kurių nuomone, Lietuvoje,
palyginti su kitomis šalimis, nėra pakankamai remiama vietinė farmacijos pramonė.
Teigiamas geros gamybos praktikos reikalavimų įdiegimo aspektas yra galimybė gaminti
vaistus pagal užsakymus kitiems gamintojams, gaminti dalį vaistų eksportui (kuris
neįmanomas neįdiegus geros gamybos praktikos reikalavimų).
Akivaizdu, kad geros gamybos praktikos reikalavimų įvedimas tiesiog įtvirtino
bendrus ES reikalavimus vaistų gamintojams. Tačiau Lietuvos vaistų gamintojai teigia, kad
be tam tikros paramos vietinei farmacijos pramonei (pvz., greitesnės vaistų registracijos
procedūros) Lietuvos gamintojai yra nekonkurencingi ir priversti gaminti produktus
eksportui, o negali tiekti vietos rinkai vaistų, kurie galėtų didinti vaistų asortimentą ir
konkuruotų su užsienio gamintojų vaistais kainų požiūriu. Tyrimo duomenys rodo, kad
Lietuvos rinkoje greičiau nei nacionalinė procedūra (NP) vykdomos SPP ir DCP registracijos
procedūros, pagal kurias Lietuvos gamintojams neracionalu Lietuvoje registruoti vaistus, o
vaistų registracija pagal nacionalinę procedūrą yra sudėtinga ir trunka ilgai (vidutiniškai
dvejus metus, išskyrus 2010 metus, kuriais registracija truko apie vienus metus). Todėl
Lietuvos gamintojai teigia, kad jiems sudarytos nelygiavertės konkurencijos sąlygos su
užsienio gamintojais, kurie registruodami vaistus pagal SPP ir DCP turi ženklų konkurencinį
pranašumą.
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Įvertinus teisės aktų reikalavimų vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui bei
pakuotės lapelio rengimui poveikį vaistinių preparatų tiekimui į rinką, galima teigti, kad šie
reikalavimai į Lietuvos teisės aktus yra iš ES norminių dokumentų perkelti nuosekliai. Todėl
didelės galimybės keisti reikalavimų turinį nėra. Tačiau rinkos dalyviai nurodė, kad tokios
mažos rinkos kaip Lietuva požiūriu taikomi per griežti reikalavimai vaistinių preparatų
pakuotėms ir pakuotės lapeliams. Tačiau, įvertinus valstybės institucijų pateiktus duomenis
bei įvairias vaistų pakuotės ženklinimo ir informacinio lapelio rengimo išimtis, galimybę
tiekti bendrą Baltijos pakuotę, darytina išvada, kad Lietuvoje reikalavimai vaistų pakuotės
ženklinimui ir informacinio lapelio rengimui yra ne mažiau lankstūs nei kitose šalyse, o
rinkos dalyviai tiesiog nežino galimų išimčių ir jomis aktyviai nesinaudoja.
Atlikus Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinės struktūros, didmeninės
vaistinių preparatų platinimo ir vaistinių grandžių sąveikos ir vaistinių preparatų platinimo
grandinės pokyčių įvertinimą, galima teigti, kad Lietuvoje susiklostė tokia vaistinių preparatų
platinimo grandinės struktūra, kai vaistinių rinkoje vyrauja vaistinių tinklai. Keli vaistinių
tinklai užima didžiąją mažmeninio vaistų pardavimo rinkos dalį (valdo apie 67 proc. visų
vaistinių, užima apie 70−80 proc. mažmeninės vaistų pardavimo rinkos). Kita svarbi
tendencija – vaistinių tinklai susijungė (arba tiek vaistinių tinklą, tiek didmenininką pradėjo
valdyti ta pati įmonė ar įmonių grupė) su didmeninio vaistų platinimo įmonėmis. Tai sudarė
oligopolinę konkurencinę situaciją rinkoje, kai keli rinkos dalyviai užima didžiąją rinkos dalį.
Be to, vertikali integracija, kai tarpusavyje yra susiję didžiausi vaistų didmenininkai ir
vaistinių tinklai, leidžia tai pačiai įmonių grupei užimti dominuojančias pozicijas iš karto
dviejose tarpusavyje susijusiose vaistų platinimo grandinės dalyse. Tai sudaro prielaidas
didmenininkų bei vaistinių tinklų konglomeratams turėti išskirtines sąlygas rinkoje, ši
aplinkybė iš esmės mažina konkurenciją ne tik didmeninėje ir mažmeninėje vaistų pardavimo
grandyse, bet ir daro įtaką gamintojų galimybei siūlyti rinkai naujus produktus, ateiti į rinką
naujiems gamintojams: jeigu tinklai ar didmeninės įmonės, užimančios didelę rinkos dalį,
negauna iš gamintojo atitinkamų sąlygų, jie gali tiesiog neplatinti tokio gamintojo vaistų, taip
užkirsdami kelią jam patekti į rinką. Atsižvelgiant į tai, kad vaistinė yra vieta, kurioje daroma
galutinė įtaka vartotojui pardavimo metu, galima teigti, kad vaistinių tinklai, ypač susiję su
didmeninėmis vaistų platinimo įmonėmis, turi didžiulę įtaką rinkoje, gali vykdyti savą vaistų
rinkodarą, net nepriklausomai nuo gamintojų. Tokiu būdu rinkos koncentracija mažina
konkurenciją ne tik tarp didmeninių vaistų platinimo įmonių ar vaistinių, bet riboja
konkurenciją tarp gamintojų, riboja galimybes ateiti į rinką naujiems dalyviams. Tokia
situacija lemia, kad susiję didmeninio vaistų platinimo įmonės ir vaistinių tinklai gali paveikti
vaistinių preparatų asortimentą rinkoje, daugiau nei pavieniui daryti įtaką vaistų kainoms ir
kartu vaistinių preparatų prieinamumui.
Įvertinus didmeninio vaistų platinimo sąvoką nacionaliniuose teisės aktuose ir
palyginus faktinę didmeninio vaistų platinimo licenciją turinčių įmonių veiklą nustatyta, kad
Europos farmacijos teisyno nuostatos sąlygojo platesnį didmeninio vaistų platinimo
apibrėžimą, leido įmonėms, nevykdančioms fizinio vaistų tvarkymo, pagal sutartis šias
funkcijas perduoti kitoms įmonėms, ir taip sumažino barjerus ateiti į didmeninio vaistų
platinimo rinkos segmentą naujiems dalyviams. Tačiau į nacionalinius teisės aktus nevisiškai
perkeltos ES Žmonėms skirtų vaistinių preparatų geros platinimo praktikos gairių nuostatos,
dėl to gali nukentėti vaistų kokybė platinimo grandinėje. Todėl reikėtų papildyti nacionalinius
teisės aktus geros platinimo praktikos nuostatomis ir įdiegti jų taikymo praktiką.
Apibendrinant direktyvos 2001/83/EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės aktų
poveikio vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimui, vaistinių preparatų bylų bei
pakuotės rengimui, vaistų platinimui vertinimą, galima teigti, kad:
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− direktyvos 2001/83/EB nuostatų perkėlimas teigiamai paveikė vaistų registraciją Lietuvoje;
– įdiegtos SPP ir DCP procedūros sutrumpino vaistų registracijos trukmę, padarė registracijos
procedūras skaidrias ir suprantamas rinkos dalyviams;
− vaistų registracijos nacionalinės procedūros (NP) vykdymo praktika yra nepakankama.
Galima teigti, kad dėl to iš dalies ribojama galimybė patekti į Lietuvos rinką Lietuvos
gamintojų ir mažų užsienio gamintojų vaistams, kurie padidintų vaistų asortimentą ir
konkurenciją, tai savo ruožtu galėtų skatinti vaistų prieinamumą Lietuvos vartotojams;
− reikalavimai vaistinių preparatų bylų parengimui ir pateikimui tiek popieriniu, tiek
elektroniniu formatu yra tiksliai perkelti iš ES norminių dokumentų ir yra suprantami ir
aiškūs visiems rinkos dalyviams;
− galimybė teikti vaistų bylas elektroniniu formatu vertintina teigiamai, nes leidžia lengviau
valdyti informaciją pasitelkiant informacines technologijas, lengviau kaupti, siųsti, analizuoti
vaistų registracijos duomenis;
− palyginus 2004 ir 2010 metų VVKT žmogiškuosius išteklius bei veiklos procedūras ir
rezultatus matyti, kad patobulintos vidinės veiklos procedūros, perskirstyti darbuotojai ir
padidėjęs registracijos funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius. Tai teigiamai paveikė vaistų
registracijos rezultatus – įdiegtos SPP ir DCP tapo rutininės, jos vyksta sklandžiai, tai leidžia
užsienio vaistų gamintojų vaistams greičiau patekti į Lietuvos rinką;
− Lietuvos gamintojai užima labai mažą dalį Lietuvos vaistų rinkoje;
− Lietuvos vaistų gamintojams rinkos reguliacija yra mažiau palanki nei užsienio
gamintojams, dėl to Lietuvos vaistų gamintojai negali smarkiau prisidėti prie vaistų
asortimento didinimo ir skatinti (bent tam tikrose vaistų grupėse) konkurencijos dėl vaistų
kainų;
− Lietuvoje reikalavimai vaistinių preparatų pakuotės ir pakuotės lapelio rengimui yra tiksliai
perkelti iš ES norminių dokumentų. Tyrimas parodė, kad šie reikalavimai nacionaliniuose
teisės aktuose yra pakankamai lankstūs, tačiau rinkos dalyviai juos vertina labai neigiamai, tai
rodo, kad jie arba nėra pakankamai su jais susipažinę, arba nenori jų pripažinti, nors
galimybės iš esmės keisti šių reikalavimų turinio nėra dėl jų priklausomybės nuo Europos
farmacijos teisyno nuostatų;
− Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinėje vyrauja vaistinių tinklai, užimantys
didžiąją mažmeninio vaistų platinimo rinkos dalį;
− Lietuvos vaistinių preparatų platinimo grandinėje vyksta vertikali integracija, kai jungiasi
vaistinių tinklai ir didmeninio vaistų platinimo įmonės;
− susiję vaistinių tinklai ir didmeninio vaistų platinimo įmonės gali daryti neigiamą įtaką
konkurencijai vaistų platinimo rinkoje, veikti vaistinių preparatų asortimentą ir kainas;
− didmeninio vaistų platinimo interpretacija teisės aktuose yra suderinta su direktyvos
2001/83/EB nuostatomis;
− direktyvos 2001/83/EB nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus iš esmės turėjo tik
teigiamą poveikį.
Išvados:
1. Direktyvos 2001/83/EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikis vaistinių
preparatų registravimui yra teigiamas. Išvadą patvirtina analizės laikotarpiu nustatytas
naujų SPP ir DCP procedūrų įvedimas, trumpėjantys vaistų registravimo pagal šias
procedūras terminai, didėjantis Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų skaičius.
2. Direktyva 2001/83/EB turėjo teigiamos įtakos nacionalinei registracijos procedūrai,
tačiau jos įgyvendinimo praktika nėra pakankama. Kadangi direktyva įvedė naujas –
SPP ir DCP ‒ procedūras, jų vykdymas buvo labai detaliai apibrėžtas ir nacionaliniuose teisės
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aktuose. NP reglamentavimas iš esmės nesiskiria nuo SPP ir DCP reglamentavimo, tačiau jos
įgyvendinimo praktika yra kur kas blogesnė nei SPP ir DCP, − analizės laikotarpiu nustatyta,
kad nacionalinė procedūra trunka daug ilgiau nei SPP ir DCP bei jos trukmė, įsigaliojus
direktyvos nuostatoms Lietuvoje, nesutrumpėjo. Rinkos dalyviai nacionalinės procedūros
vykdymo praktiką vertina neigiamai.
3. Direktyvos 2001/83/EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikis vaistinių
preparatų pakuotės ženklinimui ir pakuotės lapelio rengimui yra teigiamas. Teigiamas
aspektas – tai direktyvos nuostatų tikslus ir aiškus perkėlimas į nacionalinius teisės aktus,
visiems rinkos dalyviams aiškūs ir vienodi, konkrečiai apibrėžti reikalavimai, tam tikrų mažai
Lietuvos rinkai tinkamų išimčių pritaikymas. Neigiamas aspektas – neigiamas rinkos dalyvių
vertinimas. Tai rodo arba rinkos dalyvių neinformuotumą dėl taikomų išlygų, arba
nepakankamą šių reikalavimų įgyvendinimo praktiką.
8.3. Teigiamo ir neigiamo direktyvos 89/105/EEB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės
aktų poveikio vaistinių preparatų įtraukimui į nacionalinę kompensavimo sistemą
įvertinimas
Įvertinus nacionalinės teisės aktų, perkėlusių direktyvos 89/105/EEB reikalavimų,
nuostatas, galima teigti, kad direktyvos reikalavimai į nacionalinę teisės sistemą perkelti
tinkamai. Tačiau pačios direktyvos esmė yra leidimo ES šalims narėms reguliuoti vaistų rinką
suteikimas bei galimybė šalims narėms pačioms sukurti tiek vaistinių preparatų kainų, tiek
įtraukimo į nacionalines vaistų kompensavimo sistemas mechanizmus. Pagrindiniai
direktyvos 89/105/EEB reikalavimai nustato maksimalius sprendimų dėl vaisto įtraukimo ar
neįtraukimo į kompensavimo sistemą priėmimo terminus bei reikalauja iš pačios šalies narės
nustatyti kriterijus, kuriais remiantis vaistas įtraukiamas arba priimamas sprendimas jo
neįtraukti į kompensavimo sistemą, ir nustatytus kriterijus taikyti visiems rinkos dalyviams.
Apibendrinant teisės aktų analizę, galima teigti, kad direktyvos 89/105/EEB nuostatos
teigiamai paveikė tokias aktualias vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą sritis:
− nacionaliniai teisės aktai nustatė maksimalius sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistą į
kompensavimo sistemą priėmimo terminus;
− nacionaliniai teisės aktai nustatė kriterijus, kuriais vadovaujantis vaistai įtraukiami į
nacionalinę kompensavimo sistemą;
− apibrėžė kompensuojamųjų vaistų kainų apskaičiavimo metodikas.
Įvertinus šių teigiamų teisės aktų pokyčių įtaką vaistų įtraukimo į kompensavimo
sistemą praktikai, galima teigti, kad sutrumpėjo sprendimų įtraukti / neįtraukti vaistus į
kompensavimo sistemą trukmė, tai daro teigiamą įtaką kompensuojamųjų vaistų asortimento
dinamikai. Tačiau tuo pat metu nustatyta, kad dalis sprendimų priimami per ilgesnius, nei
teisės aktais nustatyti, terminus, o vidutinė sprendimų priėmimo trukmė viršija nustatytą
teisės aktais ribą. Įvertinus kriterijų taikymo praktiką, galima teigti, kad dauguma atvejų
sprendimai įtraukti / neįtraukti vaistą į kompensavimo sistemą pagrindžiami atitinkamais
teisės aktais nustatytais kriterijais, tačiau taikomi ir neaiškūs, teisės aktais neapibrėžti
kriterijai. Taigi detaliau įvertinus teisės aktų nuostatų įgyvendinimo praktiką nustatyta, kad
pokyčių įtaka yra teigiama, tačiau pakankamai dažnai nevykdomi ar ne visai vykdomi teisės
aktų reikalavimai.
Vertinant naujų vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą procesą
nustatyta, kad Lietuvoje didėja kompensuojamųjų vaistų asortimentas, vaistai į
kompensavimo sistemą įtraukiami greičiau nei prieš Europos farmacijos teisyno nuostatų
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perkėlimą. Tačiau palyginus Lietuvos ir užsienio šalių praktiką matyti, kad Lietuvoje vaistai į
kompensavimo sistemą įtraukiami lėčiau nei kitose vertintose šalyse, ypač akivaizdus
generinių vaistų įtraukimo į Lietuvos ir vertintų šalių kompensavimo sistemą trukmės
skirtumas, kuris rodo, kad generiniai vaistai į užsienio kompensavimo sistemas įtraukiami
daug greičiau nei į Lietuvos.
Vertinant bazinių kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymo metodiką matyti, kad
metodikoje yra priemonių, skirtų skatinti kompensuojamųjų vaistų gamintojus siūlyti
mažesnes vaistų kainas. Kompensuojamųjų vaistų kainų mažėjimas parodo šios metodikos
teigiamą įtaką valstybės derybinėms pozicijoms su vaistų gamintojais.
Atlikus kompensuojamųjų vaistų vartojimo ir PSDF išlaidų kompensuojamiesiems
vaistams dinamikos įvertinimą nustatyta, kad kompensuojamųjų vaistų suvartojimo augimas
sustojo 2009−2010 metais. Tais pačiais metais sustojo PSDF išlaidų kompensuojamiesiems
vaistams augimas. Tai yra teigiami pokyčiai, leidę sumažinti PSDF išlaidas. Be to, pradėtas
taikyti nuolaidų paciento priemokai valdymo mechanizmas leido sumažinti ir pacientų
priemokas.
Išvados:
1. Direktyvos 89/105/EEB EB ir ją perkėlusių nacionalinės teisės aktų poveikis vaistinių
preparatų įtraukimui į nacionalinę vaistų kompensavimo sistemą yra teigiamas. Išvadą
patvirtina analizės laikotarpiu nustatytas kompensuojamųjų vaistų asortimento padidėjimas,
sutrumpėjusi vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą trukmė, pagerėjusios valstybės
derybinės pozicijos dėl kompensuojamųjų vaistų kainų su gamintojais, teisės aktais nustatyti
konkretūs sprendimų priėmimo terminai ir kriterijai, kuriais vadovaujantis priimami
sprendimai dėl vaisto įtraukimo į kompensavimo sistemą.
2. Direktyva 89/105/EEB EB tiesiogiai nereglamentuoja kompensuojamųjų vaistų kainų
reguliavimo mechanizmų, tai paliekama šalies kompetencijai. Todėl direktyva
kompensuojamųjų vaistų kainoms tiesioginės įtakos nedarė.
3. Kompensuojamųjų vaistų kainos nuo 2010 m. sumažėjo, tai leido sumažinti PSDF
išlaidas bei pagerino šios vaistų grupės prieinamumą galutiniam vartotojui.
8.4. Lietuvos vaistų rinkos pokyčių, nesusijusių su teisine reguliacija, įvertinimas
Įvertinus Lietuvos vaistų rinką, jos dinamiką ir pokyčius, galima teigti, kad:
− nuo 2002 iki 2008 metų Lietuvos vaistų rinka, vertinant pardavimus didmeninėmis
kainomis, augo, o nuo 2009 metų rinka mažėja;
− nuo 2006 iki 2008 metų Lietuvos vaistų rinka, vertinant pardavimus mažmeninėmis
kainomis, augo, 2009 metais sumažėjo, o 2010 metais rinka vėl pradėjo augti;
− nuo 2006 iki 2008 metų Lietuvos vaistų rinka, vertinant pardavimus pakuotėmis, augo, o
nuo 2009 metų mažėja.
Vertinant kitus Lietuvos vaistų rinkos parametrus nustatyta, kad:
− Lietuvos vaistų rinka yra viena mažiausių Europoje;
− Lietuvoje santykinai mažą rinkos dalį užima generiniai vaistai;
− vietos gamintojų užimama rinkos dalis Lietuvoje yra nereikšminga.
Šios Lietuvos vaistų rinkos ypatybės lemia tam tikrus apribojimus, kurie yra svarbūs
ir gali mažinti vaistų rinkos teisinės reguliacijos mechanizmų efektyvumą. Tokia maža rinka
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kaip Lietuvos yra daug jautresnė įvairiems barjerams ateiti į rinką naujiems gamintojams ir
produktams, tai savo ruožtu gali mažinti vaistų asortimentą, mažinti gamintojų konkurenciją
ir neskatinti jų konkuruoti mažinant kainas. Be to, maža rinka yra daug jautresnė vaistų
platinimo verslo koncentracijai – plečiantis vaistinių tinklams ir jiems integruojantis su
didmeninėmis vaistų platinimo įmonėmis, galima neigiama įtaka konkurencijai, kitiems
vaistų rinkos dalyviams bei galima neigiama įtaka vaistų asortimentui ir kainoms, tai savo
ruožtu neigiamai veikia vaistų prieinamumą. Atsižvelgiant į tokias Lietuvos vaistų rinkos
ypatybes ir siekiant gerinti vaistų prieinamumą vartotojams tiek asortimento, tiek kainų
požiūriu, yra būtina atsakinga vaistų rinkos reguliacija, kuri:
− nesukuria papildomų barjerų ateiti į rinką naujiems gamintojams ir produktams;
− vykdoma atsižvelgiant į vietines rinkos ypatybes, visapusiškai įvertinant skirtingus tiek
teisinius, tiek neteisinius veiksnius ir galimus jų ilgalaikius padarinius vaistų prieinamumui
vartotojams;
− skatina vienodų ir sąžiningų taisyklių visiems rinkos dalyviams kūrimą ir tobulinimą;
− subalansuoja tiek valstybės, tiek vartotojų išlaidas vaistams bei skatina atsakingą ir
racionalų vaistų vartojimą.
Išvados:
1. Direktyva 2001/83/EB turėjo teigiamą įtaką vaistų platinimo grandinės pokyčiams.
Direktyvos nuostatos išplėtė didmeninio vaistų platinimo sąvoką ir įgalino didmeninį vaistų
platinimą vykdyti įmones, ne vien fiziškai tvarkančias vaistus. Tai padidino konkurenciją
didmeninio vaistų platinimo segmente, sudarė sąlygas naujoms įmonėms pradėti vykdyti
lygiagretų vaistų importą ir platinimą, sudarė sąlygas rinkoje išlikti kai kurioms mažoms
didmeninio vaistų platinimo įmonėms. Direktyva niekaip nepaveikė vaistinių vykdomo vaistų
platinimo, nes šio aspekto direktyva nereglamentuoja.
2. Lietuvos vaistų platinimo grandinės pokyčiai, nesusiję su Europos farmacijos teisyno
nuostatų perkėlimu, yra neigiami. Vaistų platinimo grandinėje stebima tendencija, kad
vaistinių tinklai užima didžiąją mažmeninio vaistų platinimo rinkos dalį; vyksta vertikali
integracija, kurios metu jungiasi didmeninio vaistų platinimo įmonės ir vaistinių tinklai.
Tokie pokyčiai lemia atskirų rinkos dalyvių išskirtines pozicijas rinkoje ir sudaro sąlygas
mažinti vaistų prieinamumą tiek kainų, tiek asortimento požiūriu.
3. Lietuvos vaistų gamintojai užima nereikšmingą Lietuvos vaistų rinkos dalį. Tai
nesudaro konkurencinio spaudimo importiniams vaistams, neišnaudojamas Lietuvoje turimas
farmacijos specialistų potencialas, susidaro neigiamas vaistų eksporto/importo balansas,
vaistų gamybos sektorius (priklausantis aukštųjų technologijų sektoriui) nesukuria didesnės
pridėtinės vertės.
Pateiktos išvados detaliai atsako į tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos)
poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ uždavinių klausimus. Detalios išvados
pateiktos vadovaujantis tyrimui keltais reikalavimais. Tačiau skirtingų tyrimo metu nustatytų
problemų įtaka vaistų prieinamumui yra nelygiavertė. Todėl būtina išskirti esmines
problemas, kurių koregavimas yra svarbus, siekiant gerinti vaistų prieinamumą Lietuvos
gyventojams, bei pateikti įžvalgas dėl galimo problemų vystymosi bei jų sprendimo.
Tyrimo metu nustatyta, kad labiausiai vaistų prieinamumą vartotojams mažino
didėjusios vaistų kainos 2004−2009 metų periodu. 2010 metais valstybei pradėjus aktyviai
reguliuoti vaistų kainas, jų kainos sumažėjo, tai pagerino vaistų prieinamumą vartotojams.
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Tačiau nuo 2004 m. iki 2010 m. pasikeitė Lietuvos vaistų rinkos konkurencinė struktūra, ir
aktyvios valstybinio vaistų kainų reguliavimo priemonės, nors davė aiškius teigiamus
rezultatus, iš dalies susiduria su kitais rinkos veiksniais, kurie atsveria teigiamą vaistų kainų
reguliavimo poveikį. Todėl daugiausiai vartojamų vaistų kainos, nors ir mažėja, tačiau ne taip
smarkiai, kaip vidutinės vaistų kainos. Galima teigti, kad nuo 2004 metų iki 2010 metų
rinkoje įsigalėjo vaistinių tinklai, dauguma jų konsolidavosi su didžiausiomis didmeninio
vaistų platinimo įmonėmis ir dabar vaistų rinkoje vaistinių tinklai turi pakankamai didelę
įtaką vaistų platinimo grandinėje. Tokia situacija keičia konkurencinę aplinką rinkoje. Nuo
vaistų gamintojų rinkodarinių veiksmų iš dalies priklauso vaistų vartojimo tendencijos,
asortimento pokyčiai bei vaistų kainos. Kita vertus, vaistinių tinklai formuoja rinkos
asortimentą, daro didelę įtaką gamintojų rinkodaros veiksmams bei vaistų kainoms. Šiuo
metu taikomos vaistų kainų reguliavimo priemonės yra orientuotos į gamintojų kainų
reguliavimą kompensuojamųjų vaistų segmente bei į prekybinių antkainių reguliavimą (tiek
kompensuojamiesiems, tiek nekompensuojamiesiems vaistams), tačiau niekaip nereguliuoja
vaistinių tinklų įtakos vaistų asortimentui ir kainoms. Kadangi vaistinių tinklai išlieka
dominuojantys rinkoje, visi tinklai yra susiję su didelėmis vaistų platinimo įmonėmis, galima
teigti, kad jų įtaka rinkoje ir toliau didės. Tokia situacija mažins konkurenciją rinkoje, nes
gamintojai taps priklausomi nuo vaistinių tinklų ir jų savarankiškos rinkodaros, bei tarpusavio
konkurencijos galimybės bus ribotos, nuo vaistinių tinklų priklausys, kokių gamintojų vaistai
bus įtraukiami į asortimentą, vaistų kainodara galės būti lemiama tinklų poreikių. Todėl
turėtų būti planuojamos tokios vaistų rinkos reguliavimo priemonės, kurios išsaugotų
2010−2011 metais pasiektą vaistų kainų sumažėjimą ir mažintų vaistinių tinklų oligopolinę
įtaką rinkoje, skatintų tiek gamintojų, tiek kitų rinkos dalyvių konkurenciją, kuri sąlygotų ir
konkurenciją kainomis, tai turėtų apsaugoti vaistus nuo pabrangimo arba mažinti jų kainas.
Apibendrinant tyrimo ,,Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų
prieinamumui Lietuvos gyventojams“ surinktą medžiagą, susiejant skirtingų Lietuvos vaistų
rinkos veiksnių poveikį vaistų prienamumui vartotojams, galima išskirti kelias problemines
sritis bei nustatyti prioritetus vaistų prieinamumui gerinti. Viena pagrindinių probleminių
sričių yra vaistų kainos. Vaistų kainos yra linkusios didėti dėl įvairių priežasčių – infliacijos,
žaliavų pabrangimo, mokesčių didėjimo ir kitų bendrųjų ekonominių veiksnių. Kita vertus,
vaistų kainų augimui įtaką daro ir konkreti situacija vaistų rinkoje – palankesnės sąlygos
originaliems (dažniausiai brangiems) vaistams, mažesnis generinių vaistų pasirinkimas,
vertikali ir horizontali integracija vaistų platinimo grandinėje. Tyrimo metu nustatyta, kad
visos šios priežastys lėmė vaistų brangimą Lietuvos rinkoje nuo 2004 iki 2009 metų.
Tiesiogiai reguliuoti bendrus ekonominius veiksnius nėra galimybių, todėl valstybė ėmėsi
reguliuoti specifinių vaistų rinkos veiksnių įtaką – nustatė naują bazinių kompensuojamųjų
vaistų apskaičiavimo tvarką (tai paskatino generinių vaistų patekimą į kompensavimo
sistemą), pradėjo reguliuoti nekompensuojamųjų vaistų prekybinius antkainius. Valstybinis
vaistų kainų reguliavimas davė akivaizdžią naudą – tyrimas patvirtino vaistų kainų mažėjimo
tendencijas 2010–2011 metais. Nepaisant teigiamo tiesioginės vaistų kainų reguliavimo
priemonės poveikio akivaizdu, kad intensyviai ribojant vaistų kainas galima tikėtis ir
neigiamų padarinių − Lietuvos vaistų rinka, palyginti su kitų šalių rinkomis, yra labai maža,
todėl nėra labai patraukli vaistų gamintojams. Taikant ypač griežtas kainų reguliavimo
priemones, galima manyti, kad dalis gamintojų svarstys galimybes netiekti Lietuvos rinkai
vienokių ar kitokių vaistinių preparatų, dėl to nukentėtų vaistų asortimentas ir sumažėtų jų
prieinamumas vartotojams. Todėl manytina, kad rinkos reguliavimą reikėtų tęsti ne vien
siekiant mažinti vaistų kainas, bet skatinant vaistų gamintojus, didmeninio vaistų platinimo
įmones ir vaistines konkuruoti siūlant vartotojui platų asortimentą ir prieinamas kainas.
Tokios skatinančios priemonės galėtų būti:
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− toliau tęsiama generinių vaistų patekimo į Lietuvos rinką bei kompensavimo
sistemą skatinimo politika. Mažiems generinių vaistų gamintojams patekti į Lietuvos rinką
padėtų greita ir sklandi nacionalinė vaistų registracijos procedūra bei tęsiama
kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų reguliavimo pagal pigiausią produktą praktika;
− vietos gamintojų skatinimas sudarant jiems lygiavertes sąlygas su užsienio
gamintojais. Šiuo metu ypač sėkmingai vykdomos ES mastu vieningos savitarpio
pripažinimo ir decentralizuotos vaistų registracijos procedūros dažnai netinkamos vietos
gamintojams. Todėl greita ir sklandi nacionalinė vaistų registracijos procedūra padėtų
Lietuvos gamintojams tiekti rinkai naujus vaistus. Lietuvos vaistų gamintojai vietos rinkai
galėtų tiekti platesnį generinių vaistų asortimentą, sudaryti konkurencinį spaudimą
importiniams vaistams. Kita vertus, Lietuvos vaistų gamintojai kuria darbo vietas, prisideda
prie BVP kūrimo, kuria pridėtinę vertę aukštųjų technologijų srityje. Todėl jų skatinimas
įvairiais netiesioginiais būdais, nediskriminuojant kitų šalių gamintojų, yra labai svarbus.
Daugelis šalių, turinčių pakankamai stiprią farmacijos pramonę, remia vietos gamintojus, tai
sudaro jiems sąlygas ne vien užimti stiprias pozicijas savo šalių rinkose, bet ir plėtoti
eksportą. Tokie gamintojai, turėdami savo šalių palaikymą, tiekia vaistus ir Lietuvos rinkai.
Todėl vietos gamintojų skatinimas, sudarant jiems palankias sąlygas vykdyti mokslinius
tyrimus, kurti naujus vaistus, greitai registruoti vaistus Lietuvos rinkoje, diegti modernias
vaistų gamybos technologijas, padėtų sudaryti konkurencinį spaudimą užsienio gamintojams
ir tiekti rinkai naujus produktus. Tai skatintų konkurenciją ir teigiamai paveiktų vaistų kainas,
pagerintų Lietuvos vaistų importo−eksporto balansą, skatintų vietos farmacijos sektoriaus,
kaip aukštųjų technologijų sektoriaus, plėtrą.
Tyrimas leido identifikuoti dar vieną svarbią probleminę sritį – Lietuvos vaistų
rinkoje stebima vertikali ir horizontali vaistų platinimo grandinės integracija (vaistinių tinklų
užimama didžioji mažmeninės vaistų rinkos dalis bei vaistinių tinklų konsolidacija su vaistų
didmeninio platinimo įmonėmis). Tai lemia, kad gamintojų įtaka formuojant vaistų
asortimentą ir nustatant kainas mažėja, o kartu valstybinio reguliavimo priemonės,
skatinančios į Lietuvos rinką ateiti naujus gamintojus ir produktus, gali neturėti akivaizdaus
poveikio, nes jų įtaka nesiekia vaistų platinimo grandies. Galima teigti, kad, taikomos
reguliavimo priemonės vien gamintojų lygmenyje gali būti nepakankamai efektyvios dėl
vaistų platinimo įmonių įtakos rinkoje. Tai skatina manyti, kad naujos valstybinio vaistų
kainų ir asortimento reguliavimo priemonės turėtų būti nukreiptos į vaistų platinimo
reguliavimą. Šiuo metu taikoma maksimalių vaistų antkainių reguliavimo politika, nors riboja
vaistų platintojų antkainių dydžius, tačiau minimaliai veikia jų galimybes formuoti vaistų
(taip pat kompensuojamųjų) asortimentą. Tai lemia, kad kompensuojamųjų vaistų kainų
reguliavimo politika, kuri sudaro sąlygas į rinką ir kompensavimo sistemą lengvai patekti
generiniams vaistams, susiduria su šių vaistų patekimo į vaistų platinimo grandį problema.
Pigus generinis vaistas gali būti įtrauktas į kompensavimo sistemą, ir jo buvimas rinkoje
turėtų gerinti vaistų asortimentą, tačiau vaistų prekybos įmonės gali neįtraukti tokio vaisto į
savo asortimentą, o tai neleidžia pasireikšti aukščiau minėtų valstybinio reguliavimo
priemonių teigiamam efektui.
Analizuojant vaistų asortimentą nustatyta, kad Lietuvoje yra labai daug registruotų
vaistinių preparatų, tačiau tik maždaug penktadalis jų yra platinami rinkoje. Tai didele dalimi
lemia vaistinių tinklų galimybės nevaržomai formuoti savo platinamų vaistų asortimentą ir
rinktis tik komerciškai patrauklius produktus, kurie nebūtinai bus pigesni, o tai neleidžia
didinti vaistų prieinamumo vartotojams lygio. Vaistinių tinklai, formuodami savo siūlomą
vaistų asortimentą, gali iš dalies mažinti valstybinio reguliavimo įtaką vaistų kainoms ir
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asortimentui. Tai leidžia manyti, kad tolesnės valstybinio vaistų kainų ir asortimento
reguliavimo priemonės turėtų būti nukreiptos ne vien į gamintojų, bet ir į vaistų platinimo
grandinės lygmenį. Valstybinio reguliavimo priemonės galėtų būti nukreiptos į tokias sritis:
-

skatinti vaistinių tinklų platinamų vaistų asortimento didėjimą. Pavyzdžiui, išplečiant
šiuo metu gana siaurą privalomą kompensuojamųjų vaistų asortimentą, įvedant
vaistinių tinklams nekompensuojamųjų vaistų privalomą asortimentą;

-

skatinti gamintojus trumpam laikui siūlyti išskirtinai mažas vaistų kainas, už tai
terminuotą laiką įtraukiant jų vaistą į privalomą kompensuojamųjų vaistų asortimentą;

-

imtis priemonių, mažinančių rinkos dalyvių konsolidacijos padarinius ir oligopolinės
situacijos plėtrą Lietuvos vaistų rinkoje.

Pateiktomis įžvalgomis siekiama parodyti pagrindines Lietuvos vaistų rinkos
problemines sritis, kurios mažina vaistų prieinamumą vartotojams, ir pateikti galimas jų
reguliavimo kryptis.

8.5. Pasiūlymai
Remiantis tyrimo metu nustatytais radiniais bei išvadomis, parengti pasiūlymai dėl
Lietuvos vaistų rinkos reguliacijos gerinimo, siekiant mažinti barjerus ateiti į rinką naujiems
gamintojams ar produktams, didinti skaidrią konkurenciją vaistų rinoje, gerinti teisės aktų
nuostatas bei jų įgyvendinimo praktiką. Taip pat atkreiptas dėmesys dėl labai skirtingos
duomenų apie vaistų rinką (pardavimus, suvartojimą, klasifikaciją, terminus) rinkimo ir
analizės praktikos skirtingose institucijose. Remiantis pastebėjimais, pateikti pasiūlymai ir
dėl duomenų rinkimo bei analizės gerinimo.
Pasiūlymai dėl vaistų kainas mažinančių ar jų stabilumą užtikrinančių priemonių
1. Tęsti 2010 m. pradėtą vaistų kainų reguliavimą. Kompensuojamųjų vaistų kainų
reguliavimu toliau skatinti naujų generinių vaistų patekimą į kompensuojamųjų vaistinių
preparatų kainyną, skatinti gamintojus konkuruoti dėl kainų, mažinti pacientų priemokas.
Nekompensuojamiesiems vaistams tęsti maksimalių prekybinių antkainių reguliavimą, ne
vien tikintis tolesnio vaistų kainų mažėjimo, kiek siekiant neleisti vaistams brangti.
Atkreiptinas dėmesys, kad tiesioginis kainų reguliavimas gali nulemti dalies vaistinių
preparatų ar gamintojų pasitraukimą iš rinkos, tai neigiamai paveiktų konkurenciją, vaistų
asortimentą ir kainas. Valstybinio reguliavimo priemonėmis derėtų siekti skatinti vaistų
asortimento didėjimą Lietuvos rinkoje, didinti vaistų prieinamumą bei skatinti rinkos
dalyvius konkuruoti.
2. Mažinti rinkos integracijos padarytą neigiamą įtaką vaistų asortimentui ir kainoms.
Reguliuoti privalomą vaistų asortimentą, užtikrinantį, kad vaistinių tinklai turėtų atitinkamą
pigiausių rinkoje vaistų asortimentą, arba perkelti kitų šalių taikomą praktiką. Pavyzdžiui,
Danija taiko kompensuojamųjų vaistų valstybinių konkursų metodą: kai mažiausią
kompensuojamojo vaisto kainą pasiūliusio gamintojo vaistas ribotą laiką tampa privalomo
asortimento visiems vaistų platintojams dalimi ir turi būti aktyviai siūlomas vaistinėse kaip
atitinkamos grupės pirmo pasirinkimo vaistas ribotą laiką. Taip užtikrinamas pigiausių vaistų
patekimas į rinką ir garantuojama galimybė vartotojui jį gauti. Kita vertus, taikomas gana
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ribotas tokio vaisto išskirtinių sąlygų galiojimo laikas, tai iš esmės ne iškreipia, o skatina
gamintojų konkurenciją siūlant palankiausias vaistų kainas bei eliminuoja vaistinių tinklų
galimybę riboti pigių vaistų asortimentą ir patekimą vartotojui.
3. Kontroliuoti vertikalią ir horizontalią vaistų prekybos įmonių konsolidaciją. Siekti
riboti oligopolinę ir monopolinę rinkos struktūrą, vertinti vaistinių tinklų taikomas rinkodaros
priemones nustatant, ar jos neprieštarauja valstybės vykdomai kainų reguliacijai.
4. Stiprinti Lietuvos vaistų gamintojų konkurentinę poziciją rinkoje (Lietuvos vaistų
gamintojų skatinimo priemonės negali būti diskriminacinės užsienio vaistų gamintojų
atžvilgiu). Pavyzdžiui, smarkiai pagerinta vaistų registracijos pagal NP praktika (žr. toliau
teikiamus pasiūlymus) padėtų Lietuvos gamintojams greičiau pateikti rinkai naujus
produktus, nes Lietuvos gamintojams SPP ir DCP nėra taip prieinamos kaip užsienio
gamintojams. Remti Lietuvos vaistų gamintojus, kaip aukštųjų technologijų atstovus,
suteikiant jiems prioritetą 2014−2020 metų ES struktūrinės paramos programose, kad
Lietuvos vaistų gamintojai gautų paramą diegiant naujausias gamybines ir mokslinių tyrimų
technologijas, vykdant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas kuriant inovatyvius
vaistus.
Pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo
Tyrimo metu įvertinus teisės aktų, tiek perkeliančių Europos farmacijos teisyno
nuostatas, tiek kitaip susijusių su tyrimo metu analizuotomis vaistų rinkos reguliavimo
sritimis, nuostatas teikiami tokie pasiūlymai dėl gerinimo:
1. Teisės aktais aiškiai apibrėžti vaistinių preparatų įtraukimo į Lietuvos
kompensavimo sistemą schemą. Šiuo metu galiojantys teisės aktai apibrėžia vaistų
įtraukimą į nacionalinę kompensavimo sistemą, tačiau daug teisės aktų apibrėžia skirtingus
aspektus, dėl to išlieka tam tikrų neaiškumų ir neapibrėžtų aspektų, pvz., tikslių sprendimų
priėmimo terminų, dokumentų atnaujinimo ir keitimo terminų ir kt.. Siūlytina šiuo metu
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius vaistų įtraukimą į kompensavimo sistemą,
bazinių kainų nustatymą, kompensuojamųjų vaistų sąrašų ir kainyno sudarymą bei kitus,
sujungti į vieną nuoseklų, visus vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą etapus
reglamentuojantį teisės aktą arba vienu teisės aktu patvirtinti atitinkamų tvarkų ir taisyklių
sąvadą. Ypatingą dėmesį skirti nustatant konkrečią atitinkamų sprendimų priėmimo trukmę ir
aiškiai identifikuojant konkrečius sprendimų priėmimų etapus, jų tarpusavio sąveiką ir pagal
tai apibrėžiant tiek atskirų etapų, tiek galutinio sprendimo įtraukti / neįtraukti vaistą į
kompensavimo sistemą trukmę. Sukonkretinti originalių (naujų veikliųjų medžiagų) vaistų ir
generinių vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą skirtumus ir reikalavimus. Aiškiai
apibrėžti kompensuojamųjų vaistų sąrašų ir kainynų tarpusavio santykį, šių dokumentų
valdymą (atnaujinimo, išleidimo, papildymo terminus ir sąlygas). Sistemiškai sujungti visus
įtraukimo į kompensavimo sistemą etapus – originalių ir generinių vaistų įtraukimo į
kompensavimo sistemą ir atitinkamus dokumentus sąlygas ir tvarką, kompensuojamųjų vaistų
kainų nustatymo tvarką ir sąsajas su vaistų patekimu į kompensavimo sistemą, valstybės
derybų su gamintojais tvarką, kompensuojamųjų vaistų sąrašų ir kainynų valdymo tvarką,
gamintojų nuolaidų kompensuojamiesiems vaistams (pacientų priemokoms) teikimo tvarką ir
atitinkamą jų taikymą vaistų platinimo grandinėje tvarką. Atlikus tokius pakeitimus, būtų
užtikrintas vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą skaidrumas ir aiškumas visiems rinkos
dalyviams, aiškiai apibrėžti sprendimų priėmimai ir jų trukmės, tikėtina, būtų peržiūrėta ir
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pagerinta vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą tvarka, leidžianti greičiau įtraukti vaistus
į kompensavimo sistemą ir gamintojus konkuruoti siūlant valstybei palankesnes
kompensuojamųjų vaistų kainas.
2. Papildyti Geros vaistų platinimo praktikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 320, ES Žmonėms skirtų
vaistinių preparatų geros platinimo praktikos gairių nuostatomis, kurios nėra visiškai
perkeltos į geros vaistų platinimo praktikos taisykles.
Pasiūlymai dėl reguliavimo praktikos tobulinimo
Tyrimo metu nustatyta, kad dalis teisės aktų aiškiai apibrėžia atitinkamos srities
valdymą, tačiau praktikoje neįgyvendinami teisės aktų reikalavimai. Taip pat akcentuojami
tokie praktikos aspektai, kurie ypač svarbūs rinkos dalyviams arba gali sukelti apribojimų,
sukuriančių barjerus patekti į rinką naujiems dalyviams ar produktams, mažina konkurenciją
rinkoje ir kitaip gali neigiamai paveikti vaistų prieinamumą vartotojams. Teikiami tokie
vaistų rinkos reguliavimo praktikos gerinimo siūlymai:
1. Pagerinti vaistų registracijos procedūrų įgyvendinimą. Ypač tai svarbu nacionalinės
procedūros atveju. Tyrimo metu nustatyta, kad dalis SPP ir DCP procedūrų nėra atliekamos
per joms nustatytus terminus, tuo tarpu NP procedūrų vydymo teminai apskritai užtrunka
nepagrįstai ilgai. Galimi gerinimo keliai:
− didinti VVKT darbuotojų, dirbančių su vaistų registracija, skaičių;
− samdyti išorės ekspertus tam tikroms vaistų registracijos funkcijoms vykdyti;
− kelti darbuotojų, vykdančių registravimo funkcijas, kvalifikaciją ir taikyti darbuotojų
skatinimo priemones;
− tobulinti vaistų registracijos proceso valdymą;
− taikyti informacines technologijas, automatizuojant paraiškų registruoti vaistą ir vaistų bylų
vertinimą bei valdymą.
2. Parengti rinkos dalyviams informacinį leidinį, kuriame būtų aiškiai ir konkrečiai
pateiktos visos galimos išimtys dėl vaistų pakuotės ženklinimo ir informacinio lapelio
rengimo. Toks leidinys padėtų rinkos dalyviams parodyti visas galimybes pasinaudoti
galiojančiomis išimtimis dėl lankstesnio pakuotės ženklinimo ir informacinio lapelio
rengimo, tai leistų gamintojams ir rinkodaros teisės turėtojams greičiau tiekti Lietuvos rinkai
naujus produktus. Leidinyje derėtų pateikti visas reikiamas nuorodas į galiojančius teisės
aktus, nustatančius išimtis, ir kartu apibendrintai pateikti tiek reikalavimus, tiek išimtis
vienoje vietoje.
3. Pagerinti vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą praktiką. Laikytis nustatytų
reikalavimų dėl sprendimų priėmimo terminų (tyrimo metu nustatyta, kad sprendimų
priėmimo vidutinė trukmė didesnė nei teisės aktais nustatyti maksimalūs terminai). Galimi
gerinimo būdai:
− aiškesnis atskirų komisijų ir institucijų funkcijų, vykdant vaistų įtraukimą į kompensavimo
sistemą, apibrėžimas;
− vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą procese dalyvaujančių institucijų skaičiaus
sumažinimas, taip siekiant aiškiau apibrėžti atsakomybes ir sutrumpinti sprendimų priėmimo
terminus;
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− atitinkamų komisijų ir tarybų sudėties, sprendimų protokolų viešinimas;
− generinių vaistų patekimo į kompensavimo sistemą terminų trumpinimas.
4. Rinkos dalyvių švietimas ir jų nuomonių bei pasiūlymų surinkimas. Rekomenduojama
vykdyti rinkos dalyvių švietimo informacinius renginius, diskusinius teminius renginius,
aptariant su rinkos dalyviais vaistų rinkos reguliacijos naujoves, aktyviai rinkti jų nuomones
apie teisinės reguliacijos nuostatas ir jų įgyvendinimo gerą ir blogą praktiką, rinkti rinkos
dalyvių pasiūlymus dėl teisinės reguliacijos ar praktikos gerinimo. Tyrimo metu konkrečiai
nustatyta, kad rinkos dalyviai nežino arba nesupranta kai kurių vaistų pakuotės ženklinimo ir
informacinio lapelio rengimo reikalavimų, nežino išimčių ar galimybių lanksčiau taikyti
reikalavimus (kaip yra apibrėžta teisės aktuose) ir dėl to labai neigiamai vertina šią sritį. Taip
pat rinkos dalyviai gana negatyviai vertino vaistinių preparatų įtraukimo į nacionalinę
kompensavimo sistemą reguliavimą ir praktiką. Minėtos sritys galėtų būti detaliau aptariamos
su rinkos dalyviais.
Pasiūlymai dėl vaistų rinkos stebėsenos gerinimo
Vykdant tyrimą pastebėta, kad skirtingos valstybės institucijos bei privačios
organizacijos, vykdančios vaistų rinkos stebėseną, kaupia gana skirtingus duomenis,
skirtingais pjūviais vykdo duomenų analizę, vartoja skirtingus terminus. Todėl siūlytina
gerinti vaistų rinkos stebėseną:
− VVKT rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie vaistų kainas, jų pardavimus
didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis, o ne vien pakuotėmis;
− vykdyti periodines analizes (pasirinktinai ketvirčių, pusmečių ar metines), kuriose būtų
analizuojama vaistų kainų, pardavimų, PSDF išlaidų dinamika;
− nustatyti vaistų rinkos stebėsenos prioritetus, vertinimo kriterijus ir rodiklius bei vykdyti
sisteminę jų stebėseną;
− suvienodinti skirtingų institucijų vartojamus terminus, rinkos stebėsenos rodiklius.
Tarptautinis Europos Komisijos projektas PPRI siūlo ES šalių institucijoms naudoti projekto
sukurtą žodyną, kuriuo siekiama suvienodinti vaistų rinkai vertinti naudojamas sąvokas ir
terminus,
vertinimo
rodiklius
ir
jų
apibrėžimus
(internetinė
nuoroda:
http://phis.goeg.at/index.aspx?_nav0018).;
− valstybės institucijoms bendradarbiauti su privačiomis rinkos stebėsenos įmonėmis,
įsigyjant iš jų rinkos stebėsenos duomenis, keičiantis duomenimis, keičiantis rinkos
stebėsenos patirtimi ir metodais, kurti bendras duomenų bazes. Valstybės institucijos galėtų
pasinaudoti rinkos stebėsenos įmonių patirtimi ir naudojamais metodais (pvz., įvairiais
matematinio rinkos modeliavimo metodais) bei savo galia reikalauti iš rinkos dalyvių
duomenų apie vaistų pardavimus, kainas ir kt. informacijos (kartu siekti neapsunkinti įmonių
veiklos ir nereikalauti iš jų perteklinės informacijos). Tokiu būdu galėtų būti sukurta efektyvi
ir tiksli vaistų rinkos stebėsenos duomenų bazė, galėtų būti sukurti ir įdiegti įvairūs rinkos
analizės programinės įrangos įrankiai. Tokia duomenų bazė smarkiai palengvintų vaistų
rinkos stebėseną, duomenų suradimą, vienodumą, tarpinstitucinį duomenų keitimąsi ir
analizės galimybes bei padidintų analizės duomenų panaudojimo priimant sprendimus
galimybes. Konkretūs pavyzdžiai galėtų būti duomenų bazės, apimančios tiek
kompensuojamųjų, tiek nekompensuojamų vaistų pardavimų pinigais ir pakuotėmis, kainų,
gamintojų, pardavimų didmenoje ir mažmenoje, pardavimų vaistinėse ir ligoninėms
duomenis; vaistinių preparatų registro ir vidinių duomenų bazių sąsajos, vaistų registracijos
valdymo informacinės sistemos ir pan.
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9. PRIEDAI

1 PRIEDAS.

Vaistinių preparatų vidutinės faktinės kainos

1 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių
vaistų vidutinės faktinės 2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės
pateikiamos kainos bei sistemos SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių
preparatų kainos
2 lentelė. Daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų vidutinės
faktinės 2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės pateikiamos kainos bei
sistemos SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių preparatų kainos
3 lentelė. 50 brangiausių kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų vidutinės faktinės
2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės pateikiamos kainos bei sistemos
SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių preparatų kainos
4 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų vaistų
sąraše esančių vaistų vidutinės faktinės 2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų
bazės pateikiamos kainos bei sistemos SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių
preparatų kainos
5 lentelė. Daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše esančių
vaistų vidutinės faktinės 2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės
pateikiamos kainos bei sistemos SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių
preparatų kainos
6 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų sąraše esančių vaistų vidutinės
faktinės 2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės pateikiamos kainos bei
sistemos SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių preparatų kainos
7 lentelė. Daugiausiai parduodamų OTC vaistų sąraše esančių vaistų vidutinės faktinės 2006
m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės pateikiamos kainos bei sistemos SKS
Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių preparatų kainos
8 lentelė. Analizuotų vardinių vaistinių preparatų vidutinės faktinės kainos, PharmaZOOM
duomenų bazės duomenimis, 2010−2011 m.
9 lentelė. 100 populiariausių sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių preparatų
vidutinės faktinės 2006 m., 2010 m., 2011 m. PharmaZOOM duomenų bazės pateikiamos
kainos bei sistemos SKS Vaistai pateikiamos 2011 metų tų pačių vaistinių preparatų kainos
2 PRIEDAS.

Vaistinių preparatų kainų pokyčiai

1 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių
vaistų kainų pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010 m. (didmeninėmis kainomis)
2 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių
vaistų kainų pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010 m. (mažmeninėmis kainomis)
3 lentelė. Daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų kainų
pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010 m. (didmeninėmis kainomis)
4 lentelė. Daugiausiai parduodamų kompensuojamųjų vaistų sąraše esančių vaistų kainų
pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010 m. (mažmeninėmis kainomis)
5 lentelė. Kompensuojamųjų vaistų kainų pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010 m., grupuojant
vaistus pagal jų didmeninę kainą
6 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų vaistų
sąraše esančių vaistų vidutinių didmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
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7 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) receptinių nekompensuojamųjų vaistų
sąraše esančių vaistų vidutinių mažmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
8 lentelė. Daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamųjų vaistų sąraše esančių
vaistų vidutinių didmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
9 lentelė. Daugiausiai parduodamų receptinių nekompensuojamų vaistų sąraše esančių vaistų
vidutinių mažmeninių kainų pokyčiai 2010 m. palyginti su 2006 m.
10 lentelė. Receptinių nekompensuojamųjų vaistų kainų pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010
m., grupuojant vaistus pagal jų didmeninę kainą
11 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų sąraše esančių vaistų
didmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
12 lentelė. Daugiausiai vartojamų (populiariausių) OTC vaistų sąraše esančių vaistų
mažmeninių kainų pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
13 lentelė. Daugiausiai parduodamų OTC vaistų sąraše esančių vaistų didmeninių kainų
pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
14 lentelė. Daugiausiai parduodamų OTC vaistų sąraše esančių vaistų mažmeninių kainų
pokyčiai 2010 m., palyginti su 2006 m.
15 lentelė. OTC vaistų kainų pokyčiai 2006 m., palyginti su 2010 m., grupuojant vaistus
pagal jų didmeninę kainą
3 PRIEDAS. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainų struktūra 2004 ir 2010
metais
4 PRIEDAS. Lietuvos vaistų rinkos dalyvių apklausos ataskaita
I. Apie tyrimą
II. Kokybinis tyrimas – giluminiai interviu su vaistų rinkos dalyviais
1. Vaistinių preparatų prieinamumas asortimento ir kainų požiūriu bei visuomenės
poreikio vaistiniams preparatams užtikrinimo lygis
2. Rinkodaros teisės suteikimo (registravimo) bei jos atnaujinimo procedūrų
(nacionalinės, savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos, centralizuotos) ir jų įtakos
vaistų prieinamumui įvertinimas.
3. Vaistinių preparatų bylų parengimo reikalavimų, jų įgyvendinimo sudėtingumo
vertinimas, bylų pateikimo VVKT popieriniu ir elektroniniu formatu skirtumų
palyginimas.
4. VVKT materialinių ir žmogiškųjų išteklių, darbų apimčių, paraiškų rinkodaros
teisei gauti bei atnaujinti nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminų bei rezultatų
įvertinimas.
5. Teisės aktų reikalavimų vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui bei pakuotės
lapelio (PL) rengimui poveikis vaistinių preparatų tiekimui į rinką.
6. Didmeninės ir mažmeninės vaistinių preparatų tiekimo grandžių sąveikos ir jų
įtakos tiekiant vaistinius preparatus galutiniam vartotojui įvertinimas.
7. Vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą teisinio reglamentavimo bei
jo įgyvendinimo įvertinimas ir rinkos dalyvių lūkesčiai
8. Kita
III. Kiekybinis tyrimas – interviu su užsienio vaistinių preparatų gamintojais
1. Tyrimo metodologija, imtis, atlikimo terminai
2. Respondentų charakteristikos
3. Apklaustų įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių
4. Apklaustų įmonių struktūra pagal apyvartą
5. Tyrimo rezultatai
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5.1 Pirmiausia respondentų buvo paprašyta įvertinti situaciją, šiuo metu susiklosčiusią
Lietuvos vaistų rinkoje
5.2 Toliau respondentai buvo paprašyti įvertinti, kaip, jų manymu, pakito situacija
Lietuvos vaistų rinkoje, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir įsigaliojus naujiems
vaistų rinką reglamentuojantiems teisės aktams, t. y. ar, jų nuomone, situacija juda į
gerąją pusę, į blogąją ar smarkiai nepakito
5.3 Respondentai buvo paprašyti įvertinti esamą situaciją, susijusią su vaistų
prieinamumu galutiniam vartotojui pagal asortimentą ir kainą
5.4 KLAUSIMAS: Kaip vertinate esamą situaciją, susijusią su vaistų prieinamumu
galutiniam vartotojui pagal kainą
5.5 Toliau respondentai buvo paprašyti įvertinti, kiek pagrindiniai vaistų rinkos
dalyviai (vaistų gamintojai, didmenininkai, mažmenininkai, atskiros valstybės
institucijos, gydytojai, pacientų organizacijos ir apskritai valstybės vykdoma politika)
turi įtakos vaistų prieinamumui, kalbant apie asortimentą ir kainą galutiniam
vartotojui
5.6. Bendras esamos situacijos vertinimas
5 PRIEDAS. Duomenų šaltinių sąrašas
6 PRIEDAS. Registravimo/perregistravimo procedūrų trukmės analizė
1 lentelė. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki perregistravimo NP, vnt.
1 diagrama. Perregistracijos NP paraiškų išnagrinėjimo trukmės, vnt. 2004 m., 2007 m. ir
2010 m.
2 lentelė. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki perregistravimo NP, proc.
2 diagrama. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki perregistravimo NP, proc.
3 lentelė. Laikas nuo pateikimo datos iki Indikacijų tvirtinimo/keitimo NP, vnt.
3 diagrama. Indikacijų tvirtinimo/keitimo NP trukmės, vnt. 2004−2008 m.
4 lentelė. Laikas nuo pateikimo iki Indikacijų tvirtinimo/keitimo NP, proc.
5 lentelė. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki perregistravimo SPP, vnt.
4 diagrama. Perregistracijos SPP paraiškų išnagrinėjimo trukmės, vnt. 2006 m., 2008 m. ir
2010 m.
6 lentelė. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki perregistravimo SPP, proc.
5 diagrama. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki perregistravimo SPP, proc.
7 lentelė. Laikas nuo pateikimo iki Indikacijų tvirtinimo/keitimo SPP, vnt.
6 diagrama. Indikacijų tvirtinimo/keitimo SPP išnagrinėjimo trukmės, vnt. 2004−2008 m.
8 lentelė. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki registravimo DCP, vnt.
7 diagrama. Registracijos DCP paraiškų išnagrinėjimo trukmės, vnt. 2006 m., 2008 m. ir
2010 m.
9 lentelė. Laikas nuo paraiškos pateikimo iki registravimo DCP, proc.
7 PRIEDAS. Lietuvos gamintojų gaminamų vaistinių preparatų vardiniai sąrašai
1 lentelė. 2003 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
2 lentelė. 2004 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
3 lentelė. 2005 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
4 lentelė. 2006 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
5 lentelė. 2007 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
6 lentelė. 2008 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
7 lentelė. 2009 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas
8 lentelė. 2010 m. rinkoje buvusių Lietuvos gamintojų vaistinių preparatų vardinis sąrašas

