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Patvirtintas 2010 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas

Ateinančių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto projektą jau
patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 2010 metų PSDF biudžetas,
palyginti su šių metų biudžetu, mažėja 383,3 mln. litų (8,7 proc.) – iš viso jį sudaro apie 4 mlrd. 5
mln. 136 tūkst. litų.
Iš kur suplauks lėšos?
Planuojama, kad kitų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarys 2 mlrd. 18 mln. 479 tūkst. litų.
Palyginti su šiais metais, šios pajamos sumažės 435 mln. 379 tūkst. Lt, arba 17,7 procento.
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų
2010 m. planuojama surinkti 34 mln. 576 tūkst. Lt, t. y. 288 mln. 976 tūkst. Lt (89,3 proc.) mažiau,
nei numatyta šiųmetiniame PSDF biudžete.
139,4 lito (23 proc.) kitąmet didės valstybės biudžeto įmokos už vieną valstybės lėšomis
privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamąjį asmenį ir sieks 744,7 lito. Iš viso planuojama, kad
kitąmet valstybės biudžeto įmokų už minėtus asmenis suma sudarys 1 mlrd. 511 mln. 258 tūkst. Lt,
t. y. 433 mln. 717 tūkst. Lt (40,3 proc.) daugiau, nei numatyta šių metų PSDF biudžete. Papildomi
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai 2010 m. sudarys 399 mln. 876 tūkst. Lt, t. y.
94 mln. 717 tūkst. Lt (19,2 proc.) mažiau, nei numatyta šių metų PSDF biudžete. Iš viso kitų metų
valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai sudarys 1 mlrd. 911 mln. 134 tūkst. Lt, t. y. 339 mln. Lt
(21,6 proc.) daugiau, nei numatyta šių metų biudžete.
Planuojamos institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos
2010 m. sudarys 7 mln. 500 tūkst. Lt, t. y. tiek pat, kiek numatyta šių metų PSDF biudžete, o
savanoriškos asmenų įmokos – 6 mln. 294 tūkst. Lt, t. y. 77 tūkst. Lt (1,2 proc.) mažiau, nei
numatyta patikslintame šių metų PSDF biudžete.
Numatoma, kad išieškotos ar grąžintos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą 2010 m.
sudarys 5 mln. Lt, t. y. tiek pat, kiek numatyta šių metų PSDF biudžete.

Kam ir kur išleisime?
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti kitąmet planuojama skirti
daugiau nei 2 mlrd. 795 mln. 282 tūkst. Lt, t. y. 233 mln. 600 tūkst. litų (7,7 proc.) mažiau nei
šiemet.
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms
kompensuoti – 642 mln. 754 tūkst. litų, t. y. 104 mln. 937 tūkst. Lt (14 proc.) mažiau nei šiemet.
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos centralizuotai perkamiems
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti – 133 mln. 291 tūkst. Lt, t. y. 13 mln. 102
tūkst. (8,95 proc.) mažiau nei šiemet.
Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti planuojama išleisti 38
mln. 413 tūkst. litų, t. y. 3 mln. 776 tūkst. Lt (8,95 proc.) mažiau nei šiemet.
Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti numatyta skirti
121 mln. 314 tūkst. litų, t. y. 12 mln. Lt (8,95 proc.) mažiau nei šiemet.
Sveikatos programoms finansuoti 2010 m. planuojama skirti apie 202 mln. 47 tūkst. Lt, t. y.
10 mln. 824 tūkst. Lt (5 proc.) mažiau nei šiemet.

Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos

