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SUTRUMPINIMAI 
 

BVP Bendrasis vidaus produktas 

CEE Centinės ir Rytų Europos šalys (Central and eastern Europe) 

DGG/DRG Diagnostiškai giminingos grupės (diagnostiškai susijusios grupės) 

ES/EU  Europos Sąjunga 
EK/EC Europos komisija/European commission 

EUROSTAT ES statistinė duomenų bazė 

FFS Mokėjimai uţ paslaugas (Fee for service) 

GAVI Globalus aljansas dėl vakcinavimo ir imunizavimo  

NSS Nacionalinės sveikatos sąskaitos 

NST/NHS Nacionalinė sveikatos taryba/National health service (UK), or National Health system 

(Graikija, Italija, Portugalija, Ispanija) 

OECD/EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

OOP Tiesioginiai mokėjimai/Out of pocket 

PrSD/PHI Privatus sveikatos draudimas/Private health insurance 

PSDF Privalomojo sveikatos draudimo fondas 

PSSD Papildomasis (savanoriškas) sveikatos draudimas 

PSO/WHO Pasaulinė sveikatos organizacija 

PSSD/VHI Papildomasis (savanoriškas) sveikatos draudimas/Voluntary health insurance 

SAM LR Sveikatos apsaugos ministerija 

SEC UAB Sveikatos ekonomikos centras 

SVEIDRA Ligonių kasų duomenų bazė 

SWOT/SSGG Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizės metodas 

VSI/TEH Viso sveikatinimo išlaidos/total expenditure on health 

TLK Teritorinė ligonių kasa 

TSSK/IHSA Tarptautinė sveikatos sąskaitų klasifikacija 

PM/UC Pacientų priemokos/user charges 

VLK Valstybinė ligonių kasa 

 

Dokumente pateikiami pagrindiniai papildomojo sveikatos draudimo raidos ES ir Lietuvoje 

analizės, atliktos 2010 metų balandţio – liepos mėnesiai rezultatai bei pateikiami pasiūlymai kaip, 

siekiant veikiančią sveikatos valdymo sistemą padaryti efektyvesne, paspartinti papildomojo 

sveikatos draudimo plėtrą Lietuvoje.  
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   Naudingumas TU 

Pajamos 

 

I. TEORINIS PAPILDOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO 

RINKOS MODELIS IR JO TAIKYMAS LIETUVOJE 
 

Teorinis modelis 

Teorinis komercinio draudimo pagrindas – ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis. 

Viena iš pagrindinių ekonomikės teorijos aksiomų yra teiginys, kad pajamoms augant 

kiekvienas papildomas litas ar euras sukuria vis maţiau naudingumo. Šis teiginys reiškia, kad 

ribinis pajamų naudingumas (MU, marginal utility) maţėja. Realiame gyvenime išmatuoti 

naudingumo kitimą yra sudėtinga. Modeliavimui, laikysimės prielaidos, kad pirmojo 100 litų 

naudingumas gyventojui yra lygus 2,2 naudingumo vienetų, o intervale tarp 2900 ir 3000 litų 

MU siekia vieną vienetą (pajamoms išaugus nuo 2900 iki 3000 litų gyventojo gaunamas 

naudingumas padidėja vienetu). Jei gyventojų pajamos maţėja, veikia atvirkštinis dėsningumas. 

Pajamoms sumaţėjus nuo 3000 iki 2900 litų, naudingumas sumaţės vienetu, o sumaţėjus nuo 

100 iki 0, - 2,2 naudingumo vienetų. 

Visuomenės tikslas yra maksimizuoti bendrąjį naudingumą (TU, total utility), kuris yra 

lygus visų MU pajamų pasikeitimo intervaluose sumai.  

Augant pajamoms ir tuo pačiu metu maţėjant MU pajamų bendrojo naudingumo apimtis 

auga vis lėtėdama (ţiūr. 1 grafiką). 

 

1 grafikas. Bendrasis naudingumas pajamoms augant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Draudimo teikiamos galimybės gyventojų pajamų naudingumui maksimizuoti ir lemiami šio 

proceso veiksniai. 

Bet kuri, veikianti ne kaupimo pagrindu, draudiminė sistema yra pagrįsta naudingumo 

maksimizavimu vartotojui. Maksimizavimas reiškia, kad apsidraudusiajam išmokos 

naudingumas - TU - turi būti didesnis ar bent jau ne maţesnis uţ draudimo kompanijai 

sumokėtos įmokos naudingumą. 

Ekonomikos teorija nagrinėja šio maksimizavimo veiksnius. Pradėkime nuo atvejo, kai 

draudimo kompanijos paslaugos nieko nekainuoja (draudimo administravimo kaštai yra lygus 



Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė 

 5 

0), palūkanos ignoruojamos, o draudimo įmokos ir išmokos keičiasi. Analizuosime tris 

hipotetinius variantus. 

a) sumokėjus 100 litų įmoka draudžiamasi nuo įvykio, kuris garantuotai įvyks (tikimybė – 

1) ir jo atveju bus išmokėta išmoka lygi 100 litų.  

 

Šiuo atveju mokant įmoką prarandama 100 litų arba 1 naudingumo vienetas, bet tas pats 

100 litų arba 1 naudingumo vienetas grįţta išmokos forma. Naudingumas nepasikeičia ir 

individui nėra skirtumo draustis ar ne. 

b) sumokėjus 100 litų įmoką draudžiamasi nuo įvykio, kuris garantuotai įvyks kas dešimtam 

apdraustajam (tikimybė – 0,1) ir tokiu atveju bus išmokėta išmoka lygi 1000 litų. 

 

Dabar mokant įmoką prarandama 100 litų arba 1 naudingumo vienetas. Tam, kad be 

administravimo kaštų veikianti draudimo sistema gyvuotų, turėtų būti 10 besidraudţiančiųjų. Jų 

sumokėta suma būtų lygi 1000 Lt arba 10 naudingumo vienetų. Dešimčiai apjungusių savo 

rizikas (apsidraudusiųjų) ţmonių tektų viena 1000 litų išmoka. Pinigai sugrįţtų. Jei neveiktų 

ribinio naudingumo maţėjimo dėsnis, gautas naudingumas būtų lygus 10 vienetų. Kai dėsnis 

veikia, draudimo išmokos naudingumas (TU) yra ribinių naudingumų, kurie vis auga, suma. 

Taigi, jei atgaudami pirmuosius 500 litų gaunam po 1 naudingumo vienetą uţ šimtą litų, o 

antruosius 500 litų atgaudami gaunam po 2 naudingumo vienetus uţ šimtą litų, bendrasis 

naudingumas yra TU=5x1+5x2=15 naudingumo vienetų. Šiuo atveju apsidraudus naudingumas 

išaugtų nuo 10 sumokėtų iki 15 gautų vienetų. Draustis apsimokėtų. Kuo įmoka yra maţesnė uţ 

išmoką (kuo retesni draudiminiai įvykiai), tuo labiau apsimoka draustis. 

c) sumokėjus 1000 litų įmoką draudžiamasi nuo įvykio, kuris garantuotai įvyks 10 kartų ir 

bus išmokėtos 10 išmokų po 100 litų. 

 

Šiuo atveju mokant įmoką prarandama 1000 litų arba 15 naudingumo vienetų. Per 

išmokas atgaunama 1000 litų, bet tik 10 naudingumo vienetų. Draustis neapsimoka. Kuo išmoka 

yra maţesnė uţ įmoką (kuo daţnesni draudiminiai įvykiai), tuo labiau neapsimoka draustis. 

Atlikus tokią pačią analizę su įskaičiuotais draudimo administravimo kaštais išeina, kad: 

 a variantas neapsimoka, 

 c variantas neapsimoka labiausiai iš visų, 

 b variantas apsimokėtų, jei dėl administravimo kaštų prarastas naudingumas būtų 

maţesnis uţ papildomai gautąjį. 

Hipotetiniu c variante aprašytu atveju riba, ţemiau kurios išaugę administravimo kaštai 

daro draudimą vartotojui neracionalų, yra 250 litų (draudimo administravimo sąnaudos nuo 

įmokų -25 procentai). Esant tokiems administravimo kaštams maksimali įmokos suma būtų 

1250 litų. 

Kuo maţesni administravimo kaštai, tuo labiau apsimoka draustis ir atvirkščiai. 

 

Sveikatos draudimo rinka užtikrinant garantijas brangių draudiminių įvykių atvejais, kai 

išmokos yra labai retos, bet kelis kartus viršijančios metinės įmokos sumą. 

 

Suformuluotą reikalavimą daugmaţ atitinka draudimas nuo gydymosi ligoninėje kaštų. 

Ţinant, kad kas 5 šalies gyventojas kasmet patenka į ligoninę, galima apskaičiuoti kelis 

maksimalių priimtinų vartotojams draudimo administravimo sąnaudų variantus. 
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Įmokos be 

administravimo 

kaštų (Lt) 

Įmokų TU, 

(naudingumo 

vienetai) 

Išmokos (Lt) 
Išmokų TU 

(naudingumo 

vienetai) 

Maksimali 

įmoka (Lt) 

Minimalus 

išmokos ir 

įmokos santykis 

     
 

100 5 500 5,27 105,3955 0,948807 

     
 

200 10,1 1000 11,40 225,7179 0,886062 

     
 

300 15,354 1500 18,58 363,1257 0,82616 

     
 

400 20,77 2000 27,06 521,1217 0,767575 

     
 

600 32,10284 3000 49,03 916,443 0,654705 

     
 

 

Kuo brangesni ir retesni draudiminiai atvejai, tuo didesni (kitoms sąlygoms esant 

lygioms) gali būti draudimo kompanijų kaštai. 

 

Sveikatos draudimo rinka užtikrinant garantijas pigių draudiminių įvykių atvejais, kai vienas 

apdraustasis per metus gauna kelias išmokas, bet jos dažniausiai yra gerokai mažesnės nei 

metinė įmokos suma. 

 

Tai yra tipiniai atvejai Lietuvos sveikatos draudimo praktikoje - vidutinė įmoka yra apie 

1000 litų, o vidutinė išmoka - apie 200 litų. Tokia situacija atitinka teorinį modelį c. Vadinasi, 

papildomasis draudimas nebūtų racionalus, jeigu būtų uţtikrinamos išmokos palyginus pigių, 

bet daţnų draudiminių įvykių atvejais. Iš tiesų, tokioje situacijoje jis negalėtų veikti be valstybės 

subsidijų. 

 

Teorinio draudimo modelio atitikimas Lietuvos situacijai 

 

Aukščiau aprašytas teorinis modelis rodo, kad be valstybės subsidijų draudimo rinka, 

uţtikrinanti garantijas pigių draudiminių įvykių atvejais, kai vienas apdraustasis per metus 

gauna kelias išmokas, bet jos daţniausiai yra gerokai maţesnės nei metinė įmokos suma, veikti 

beveik negali. Platesnei rinkos plėtrai reikalinga valstybės pagalba. 

2010 metais atlikta gyventojų bei draudimo kompanijų nuostatų dėl papildomojo 

sveikatos draudimo plėtros apţvalga, šią nuostatą patvirtina. Paveiksle yra pateikta papildomojo 

sveikatos draudimo paklausos ir pasiūlos, atitinkančios gyventojų ir draudimo kompanijų 

vertinimus grafinė išraiška. Gyventojų, linkusių draustis bei tų, kuriuos draudimo kompanijos 

linkusios drausti  papildomuoju  draudimų procentas nuo visų šalies gyventojų yra pateiktas X 

ašyje. Metinė draudimo įmoka (draudimo produkto kaina) litais yra pateikta Y ašyje. Dauguma 

gyventojų linkę draustis tik esant labai ţemoms kainomis (200 litų ir maţiau). Draudimo 

kompanijos daugelį šalies gyventojų draustų, jei metinė draudimo įmoka viršytų 1000 litų. 

Rinkos pusiausvyra pasiekiama, esant maţdaug 200 litų draudimo kainai ir 5 procentams 

apdraustųjų šalyje.  
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Papildomojo sveikatos draudimo paklausa ir pasiūla  

 

   

 

Faktinė situacija Lietuvoje (2008-2009 metais papildomuoju sveikatos draudimu yra 

apdrausti apie 20 000 ţmonių) rodo, kad teorinis modeliavimas bei modeliavimas remiantis 

apklausų duomenimis gana tiksliai atspindi realią situaciją.  

 

Draudimo paslaugų paklausos ir mokestinių lengvatų sąveika. 

 

Jei valstybė subsidijuoja papildomąjį sveikatos draudimą, bet kuri jo forma gali tapti 

patraukli vartotojui su sąlyga, kad subsidija bus didesnė uţ neigiamą naudingumą. 

 

Sąlygos būtinos grupinio papildomojo sveikatos draudimo plėtrai ir masiškumu.  

 

Draudimo administravimo kaštai. 

Vartotojų poreikių tenkinimo aspektu papildomojo sveikatos draudimo  kaštai turi būti 

maţesni nei 30 procentų (metinių išmokų ir įmokų santykis turi būti didesnis nei 70 procentų). 

Nuo 2010 metų mokestinės subsidijos sieks 45 procentus nuo įmokų.  

Teiginys, kad vartotojams (esant dabartiniu metu nustatytoms mokestinėms lengvatoms) 

draudimas darosi patraukliu administravimo kaštams neviršijant 30 procentų nereiškia, kad tokie 

kaštai uţtikrina sistemos ilgalaikį tvarumą.  

Tikimybė, kad papildomojo draudimo sistema ilgą laiką bus subsidijuojama, pensininkų, 

bedarbių, biudţetinių įstaigų darbuotojų sąskaita yra nedidelė. Tvari masinė papildomojo 

grupinio draudimo rinka gali veikti, jei draudimo įmonių administravimo kaštai siektų ne 

daugiau kaip 10-15 procentų nuo draudimo įmokų (metinių išmokų ir įmokų santykis turi būti 

didesnis nei 85 procentai). Šių sąlygų uţtikrinimas padarytų papildomąjį draudimą patraukliu 

stambių ir vidutinių įmonių darbuotojams. 

 

Draudimo objektas 

Tikslesnis maţų išmokų apibrėţimas. Draudimo objekto apibrėţtumas teigiamai veikia 

papildomojo draudimo plėtrą. Pavyzdţiui, jeigu būtų apsispręsta visoje šalyje įvesti visuotines 
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priemokas uţ vizitus pas gydytoją ir uţ lovadienius ligoninėje, tada draudėjams ir draudikams 

taptų paprasčiau susitarti dėl standartinių draudimo polisų. Kita vertus, vien dėl tikslaus objekto 

apibrėţimo sistemos administravimo kaštai sumaţėtų labai neţymiai, o kai kuriais atvejais ir 

padėtų (pvz., jei būtų kompensuojamos vos kelių litų priemokos uţ vizitus pas gydytoją). 

Didelių išmokų įteisinimas. Ekonomikos teorija įrodo, kad be mokestinių subsidijų 

komercinio draudimo rinka efektyviai gali veikti tada, kai išmokos garantuojamos tik santykinai 

brangių atsitiktinių draudiminių įvykių atvejais (ţiūr. aukščiau aprašytą b variantą). Siekiant 

draudimo rinkos plėtrą skatinti šia kryptimi tektų įteisinti didelius (pvz., 2-3 tūkstančių litų) 

mokėjimus uţ hospitalizaciją arba uţ brangias diagnostines procedūras, o maţų sąskaitų uţ 

paslaugas ar medicinos prekes nekompensuoti. Svarbu pastebėti, kad šios praktikos netaiko nė 

viena ES šalis. 

Didelių įmokų įteisinimas tam tikrais atvejais. Pvz.: brangių deficitinių diagnostinių 

procedūrų apmokėjimas, antrinio lygio susirgimo gydymas universitetinėse ligoninėse. Ši 

priemonė nežymiai paspartintų papildomojo draudimo plėtrą. 

 

Kokios sąlygos būtinos tam, kad individualusis papildomasis sveikatos draudimas taptų masiniu 

reiškiniu? 

 

Draudimo kaštai. 

Jei Lietuvoje nesikeis sveikatos draudimo rinkos modelis (kai uţtikrinamos garantijos 

santykinai pigių draudiminių įvykių atvejais), individualusis papildomasis draudimas masiniu 

taps tik tada, kai draudiminės išmokos nors keliais procentais viršys įmokas. 

Draudimo kompanijų uţduotis - sukurti tokius draudimo produktus ir taip pertvarkyti 

savo darbą, kad administravimo kaštai būtų bent du kartus maţesni uţ teikiamas mokestines 

subsidijas. Jei šio draudimo subsidijavimo šaltiniu taptų GPM, tvari masinė individualaus 

papildomojo sveikatos draudimo sistema veiktų, jei metinių išmokų ir įmokų santykis būtų 

didesnis nei 93 procentai. 

Privalomumo elementai įvedant papildomąjį draudimą. Nė viena postkomunistinė 

valstybė neįvedė masinio papildomojo sveikatos draudimo be privalomumo aspekto. Draudimo 

rinka plėtojasi labai lėtai net jeigu rinkoje yra sukurtas efektyvus draudimo produktas, bet teisė 

draustis nėra papildyta bent jau daline prievole. Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo 

istorija parodė, kad tik įstatymas šią draudimo rūšį padarė visuotine. Įvairių draudimo rinka 

skatinančių priemonių poveikis administravimo kaštams bei jų suprantamumas ir patrauklumas 

vartotojams yra pateiktas lentelėje. Lentelė sudaryta remiantis teoriniu modeliavimu bei 

tarptautine patirtimi. Skliausteliuose paţymėta šalis arba draudimo produktas, kurių 

papildomojo draudimo rinkoje ţenkliai pasireiškia įvardintos priemonės.  
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Draudimo rinką skatinančios priemonės 
Draudimo rinką 

skatinančios 

priemonės 

Administravimo 

kaštai 

Suprantamumas 

vartotojui 

Patrauklumas 

vartotojui 

Poveikis 

draudimo rinkos 

plėtrai* 

Nedideli fiksuoti 

mokėjimai uţ 

paslaugas (Latvija) 

Aukšti (30-40%) Pakankamas Menkas Menkas (2-5 

procentai rinkos) 

Didelių išmokų 

įteisinimas (JAV) 

Vidutiniai (15%) Pakankamas Menkas Ţymus (20-30 

procentų rinkos) 

Didelių išmokų tam 

tikrais atvejais 

įteisinimas 

(Vokietija, slaugos 

draudimas) 

Aukšti (30-40%) Menkas Menkas Menkas (2-5 

procentai rinkos) 

Labai maţų 

administravimo 

kaštų politika 

(Slovėnija) 

Maţi (3-7%) Menkas Menkas Labai ţymus (40-

60 procentų 

rinkos) 

Privalomumo 

elementai, įvedant 

papildomąjį 

draudimą (Slovėnija, 

Prancūzija) 

Nėra aiškios 

koreliacijos 

Pakankamas Menkas Labai ţymus (60-

90 procentų 

rinkos) 

Draudimo kompanijų 

rinkodara 

Aukšti (30-40%) Menkas Menkas Menkas (1-2 

procentai rinkos) 

Gyventojų pastangos 

rasti alternatyvą 

PSSD 

Nėra aiškios 

koreliacijos 

Menkas Menkas Menkas (1-2 

procentai rinkos) 

Mechanizmų, 

uţtikrinančių pigų 

maţų išmokų 

administravimą, 

sukūrimas 

Maţi Pakankamas Pakankamas Labai ţymus (40-

60 procentų 

rinkos) 

Mokestinės 

lengvatos (Slovėnija, 

Prancūzija) 

Nėra aiškios 

koreliacijos 

Pakankamas Pakankamas Labai ţymus (40-

60 procentų 

rinkos) 

* - gyventojų apsidraudusių papildomuoju draudimu procentas. 
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II. PAPILDOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TIPOLOGIJA 
 

Yra labai daug įvairių socialinių ir/arba privačių sprendimų, kaip sveikatos prieţiūros 

sistemos gali patenkinti asmens sveikatos prieţiūros poreikius. JAV sveikatos prieţiūros 

sistema, buvusios socialistinės sveikatos prieţiūros ir valstybių ES narių sveikatos prieţiūros 

sistemų įvairovė patvirtina, kad yra daug galimų sprendimų. Tačiau tarp pagrindinių ir 

papildomų, tarp visuomeninių ir privačių sistemų aiškios takoskyros nėra. Visų pirma reikia 

pasakyti, kad ES šalyse privalomojo ir papildomojo draudimo sveikatinimo paslaugų 

finansavimo sistemos yra labai tampriai susijusios ir negalima nagrinėti papildomojo draudimo 

atskirai nuo pagrindinio finansavimo šaltinio. ES šalyse papildomasis draudimas niekada 

nebuvo nei pagrindiniu, nei, juo labiau, vieninteliu sveikatos paslaugų finansavimo šaltiniu. ES 

šalyse dominuoja privalomosios visuomeninio sveikatos paslaugų finansavimo sistemos, todėl 

papildomojo draudimo paslaugų rinkai svarbų poveikį daro pagrindinio sveikatos sistemos 

finansavimo taisyklės ir organizavimo tvarka
1
. 

Apţvelkime lemiamus veiksnius, kurie skiria pagrindinę ir papildomąją sistemas bei 

papildomųjų sveikatos draudimo sistemų reikšmę ir struktūrą Europos Sąjungos šalyse. 

Papildomojo draudimo funkcija - papildyti bendrai priimtus socialinės apsaugos standartus. 

Pasaulyje vyrauja papildomas savanoriškas draudimas, kuris įsigyjamas pagal individualius 

poreikius ir teikiamas pirmenybes
2
. Individualų sprendimą, kaip tenkinti ateities poreikius, lemia ne 

tik asmens teisė be didelių įsipareigojimų visuomenei planuoti savo ateitį, bet ir socialinės apsaugos 

sistemos nesugebėjimas visiškai patenkinti visų jos narių poreikių.  

Tik socialine utopija galima laikyti teiginį, kad įmanoma įdiegti socialinės apsaugos sistemą, 

kuri kiekvienam nariui suteiktų jo poreikius ir jo pajėgumą mokėti atitinkantį draudimą nuo rizikų. 

Todėl papildomojo sveikatos draudimo sistema yra laikytina apsaugos nuo ligos ir nedarbingumo 

rizikų dalimi, esančia už pagrindinės socialinės visuomeninio sveikatos sistemos finansavimo ribų. 

Reikėtų išskirti dvi pagrindines papildomojo draudimo sritis: pajamų palaikymas susirgus ir 

sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas. 

Pajamų palaikymas. Ligos pavojaus, nelaimingo atsitikimo darbe, neįgalumo ir 

motinystės atveju papildomosios sveikatos draudimo sistemos padengia (kompensuoja) 

asmenims dalį jų prarandamų pajamų. Kol privalomojo sveikatos draudimo sistemų padengimo 

koeficientas yra maţesnis nei 100 procentų, akivaizdu, kad toks papildomasis draudimas 

sustiprina visuomenės socialinę apsaugą. Kadangi padengimo koeficientai neįgalumo ir 

ilgalaikių sirgimų atvejais yra maţi, palyginti su trumpalaikių sirgimų atvejais, apsaugos suma 

maţėja ilgėjant ir ūmėjant ligai. Todėl asmens poreikis turėti papildomąjį draudimą gali būti 

didesnis atsiţvelgiant, kiek pajamų prarandama per ilgą, o ne trumpą laikotarpį. Pajamų 

kompensavimas gali sukelti nepageidautiną poveikį tais atvejais, kai siekiant gauti daugiau 

išmokų dėl ligos, ilginamas sirgimo laikotarpis. Dauguma pagrindinių ir papildomųjų draudimo 

sistemų, siekdamos sumaţinti tokių išmokų pagundą, susirgusiems moka išmokas tiktai po 

vienos ar kelių nebuvimo darbe dienų. Išimtis daroma tik lovadieniams, uţ juos mokama nuo 

pirmos hospitalizavimo dienos. Šiuo atveju galima tikėtis, kad bus daromas poveikis 

hospitalizavimo trukmei. Apskritai, neigiamas poveikis papildomų ir pagrindinių pajamų 

                                                 
1 Thomson, Sarah and Mossialos Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
2 Tai gali būti viena iš prieţasčių, kodėl papildomasis draudimas daţnai vadinamas privačiu, ar komerciniu. 
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palaikymui yra ribotas, jeigu kompensavimo koeficientai yra maţesni nei 100 procentų ir, jeigu 

yra šiek tiek savidraudos. Toliau šioje analizėje pajamų palaikymas, kaip papildomojo draudimo 

modelis, nebus vertinamas ir analizuojamas. Pagal ekonominę teoriją, pajamų palaikymas yra iš 

esmės socialinio draudimo, ne sveikatos draudimo objektas. Ši teorinė nuostata yra atspindėta ir 

Lietuvos teisinėse nuostatose (ligos pašalpos yra administruojamos Sodros, o ne ligonių kasų). 

Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas. Optimalias medicininės prieţiūros sąnaudas 

daug sunkiau apibrėţti nei išmokas grynaisiais pinigais, nes niekas neţino būtinųjų išlaidų, kurių 

reikia medicininės prieţiūros reikmėms. Dažniausiai neįmanoma apibrėžti nei tikslių gydymo planų, 

nei prognozuoti jų sąnaudų. Ţvelgiant iš ekonominės pusės, sveikatos prieţiūros išlaidos turi atitikti 

jų ribinį naudingumą. Tačiau įvairiems asmenims, sergantiems ta pačia liga, ribinis tų pačių 

medicininių paslaugų naudingumas gali labai skirtis. Todėl, kiekvienu atskiru atveju sunku 

objektyviai nustatyti tinkamą gydymą, o tuo pačiu, ir “realias” sveikatos paslaugų kainas. Uţuot 

mėginus atlikti tokius paskaičiavimus, pagrindinio draudimo (visuomeninio finansavimo) apimtis 

(finansiniu, paslaugų kiekio ir sąrašo aspektais) apibrėţiama nuolatinio politinio proceso metu. Tai 

yra, kiek visuomeninio finansavimo skirti sveikatos sistemai ir, kaip jį paskirstyti sistemos viduje yra 

politinis, o ne vien ekonominis šalies apsisprendimas. 

Siekiant įvertinti alternatyvias diagnostines procedūras ir gydymo metodus, galima pasitelkti 

kaštų efektyvumo analizę, kaip priemonę privalumams ir trūkumams nustatyti. Tačiau kaštų 

efektyvumo analizės daţnai atsisakoma, kai norima praktiškai sumaţinti sveikatos prieţiūros 

sąnaudas, ir tada pirmenybė teikiama biudţeto metodams. 

Galima išskirti tris papildomojo sveikatos draudimo tipus, kurie atitinka tris pagrindinį 

draudimą apribojančius tipus. 

Pakaitinis draudimas – draudimas apimantis tam tikras neįtrauktas į privalomąjį 

draudimą gyventojų grupes. Šiuo atveju papildomoji aprėptis pakeičia bazinį privalomąjį 

išskirtųjų asmenų draudimą. Jį gali įsigyti pašalintieji iš dalyvavimo kai kuriose arba visose 

valstybinio sveikatos draudimo programos dalyse ir atleistieji nuo dalyvavimo valstybinio 

sveikatos draudimo programoje, nes jiems leidţiama atsisakyti jos. Teisė į pakaitinį PSSD gali 

būti nustatoma pagal pajamas (pavyzdţiui, uţdirbantys didesnę nei tam tikrą sumą per metus, 

pašalinami iš valstybinio sveikatos draudimo programos, pagal kurią kompensuojama 

ambulatorinė prieţiūra ir pirmieji metai prieţiūros stacionare), uţimtumo statusą (pavyzdţiui, 

savarankiškai dirbantys asmenys pašalinami iš valstybinio sveikatos draudimo programos, pagal 

kurią kompensuojama minimali rizika) arba pareigas (tam tikros profesijos). 

Papildantysis (Complementary) draudimas - pilnai arba iš dalies dengiamos tos paslaugos, 

kurių nekompensuoja arba nepilnai kompensuoja valstybinė sveikatos prieţiūros sistema. Šiuo 

atveju papildomoji aprėptis gali būti apibūdinama kaip papildanti. Paprastai į privalomojo 

draudimo išmokas neįtraukiamos išmokos uţ uţsienyje gautų chroniškų ligų gydymą, kosmetinę 

chirurgiją, alternatyvius gydymo būdus, ilgalaikę slaugą namuose, vaistus ir medicinos priemones, 

kurie neįtraukti į kompensuojamųjų sąrašus. Kai kurie draudikai apsiriboja prieţiūros stacionaruose 

kompensavimu, tačiau jeigu apdraudţiama ir ambulatorinė prieţiūra, į ją gali įeiti ţymios dalies 

išlaidų uţ apsilankymus pas pirminės prieţiūros gydytojus ir specialistus, uţ slaugos personalo 

paslaugas, uţ vaistus, tyrimus, medicininis prietaisus, transporto išlaidas, korekcinius lęšius, 

odontologinę prieţiūrą, nėščiųjų prieţiūrą ir papildomą ar alternatyvų gydymą kompensavimas. 

Kompensavimo lygis skirtingose šalyse yra ne vienodas, taip pat gali skirtis dėl pasirinkto draudimo 

paketo. Papildančiuoju PSSD gali būti kompensuojamos pacientų priemokos (daugiausiai vaistams 

ir odontologinei prieţiūrai, ambulatorinei prieţiūrai, ligoninių priemokoms). Plačiau apie priemokas 

ţiūr. Priedą Nr.2). 
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Pridėtinis (Supplementary) draudimas – jei privalomasis draudimas riboja paslaugas, šie 

apribojimai gali būti kompensuojami pridėtiniu draudimu. Pavyzdţiui, pacientų laukimo sąrašai 

specializuotai pagalbai gauti ir nedideli kokybės standartai kalbant apie palatos įrangą yra tipiškiausi 

tokios rūšies apribojimai. Pavyzdţiui, papildomasis sveikatos draudimas dengia paslaugų, kurias 

teikia privatūs gydytojai, ligoninėse, ar kitas sąnaudas. Pridėtinis PSSD pasitarnauja, didinant 

vartotojų pasirinkimo galimybę ir skirtingų sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą, 

tradiciškai garantuojant geresnius patogumus ligoninėje (pvz., vienvietę palatą su atskiru vonios 

kambariu), trumpesnę “eilę” gydymo paslaugoms, ypač tose sveikatos prieţiūros srityse, kur 

vyrauja ilgas laukimo laikas, pvz. chirurgija. Kai kuriais atvejais pridėtinis PSSD didina 

paslaugų teikėjo pasirinkimą ir išmokas. Priklausomai nuo šalies, kai kur pridėtiniu PSSD 

apsidraudę asmenys gali lankytis pas privačiai dirbančius bendrosios praktikos gydytojus ir 

specialistus, būti gydomi privačiose ligoninėse arba gauti privačias lovas valstybinėse 

ligoninėse, bei gauti išmokas pinigais, o ne natūra.  

Pagal privalomumo laipsnį papildomasis draudimas gali būti privalomuoju ir 

savanoriškuoju.  

Privalomas papildomasis sveikatos draudimas gali turėti du porūšius:  

 garantuojantis tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas; 

 garantuojantis tam tikrą (išmokų) apimtį. 

Norint įgyvendinti pirmąjį modelį, būtina, kad Vyriausybė (arba Seimas) apibrėţtų, 

kurios socialiniu sveikatos draudimu nekompensuojamos sveikatos prieţiūros paslaugos ir 

medicinos prekės turi būti privalomo papildomojo sveikatos draudimo sutarčių objektas. 

Antrasis modelis, kur ţmonės gali laisvai pasirinkti, kokių paslaugų teikimą jie nori uţsitikrinti 

neviršydami išmokų apimties, suteikia apdraustajam daugiau laisvės. Kartais šie porūšiai 

derinami tarpusavyje. Pavyzdţiui, visiems yra privalomas tam tikras papildomojo draudimo 

lygis, bet paliekama laisvė pasirinkti ir daugiau draudimo paslaugų. 

Papildomojo sveikatos draudimo savanoriškumas gali būti suprantamas dviem aspektais.  

Kaip fizinio ar juridinio asmens apsisprendimas draustis ar nesidrausti (dalis draudimo 

parametrų reguliuojami valstybės). 

Kaip visiška draudėjų ir draudikų laisvė susitarti dėl draudimo sąlygų. 

Ir ekonominė teorija, ir Europos šalių praktika rodo, kad antroji alternatyva yra daugiau 

teorinė abstrakcija. Visos ES šalys papildomąjį sveikatos draudimą vienaip ar kitaip reguliuoja 

teisės aktais. Todėl tolimesniame tekste, analizuojant įvairius papildomojo draudimo variantus, 

daţnai bus naudojamas papildomasis sveikatos draudimas (PSSD), kaip bendresnis, apimantis 

įvairesnius šio draudimo aspektus terminas. 

Draudikai gali būti privatūs ir valstybiniai. Papildomojo sveikatos draudimo paslaugas 

gali teikti privaloma valstybinė sistema (pavyzdţiui, valstybinė ar teritorinės ligonių kasos), 

pelno nesiekianti sistema (pusiau valstybinė, pusiau privati), privati draudimo rinka arba 

sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjai, siūlantys integruotas finansavimo ir paslaugų teikimo 

sistemas. Tuo atveju, jei papildomasis sveikatos draudimas yra savanoriškas, galiojančios 

Europos Sąjungos taisyklės neleidţia uţdrausti privačioms draudimo kompanijoms siūlyti savo 

papildomojo draudimo paslaugų. Taip pat reikėtų pabrėţti, kad Europos Sąjungos įstatymai 

leidţia tik labai ribotą privačios draudimo rinkos siūlomo savanoriško papildomojo sveikatos 

draudimo reguliavimą. Savanoriškajam sveikatos draudimui yra taikomos Trečiosios ES 

direktyvos nuostatos dėl ne gyvybės draudimo, šios direktyvos sąlygomis valstybės kišimasis į 

privataus draudimo rinkas yra ribojamas. 

Pagal rizikų sujungimo laipsnį yra išskiriamas komercinis papildomasis sveikatos draudimas 

ir kaupiamosios sveikatos sąskaitos. Sveikatos prieţiūros politikai kartkartėmis diskutuoja, ar 
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nebūtų geriau vietoj papildomojo sveikatos draudimo įvesti kaupiamosios sveikatos sąskaitos 

kartu įgyvendinant ir mokesčių maţinimo programą. Svarbiausias skirtumas tarp sveikatos 

draudimo ir kaupiamųjų sveikatos sąskaitų yra tas, kad šios sąskaitos paprastai
3
 nesuteikia 

galimybės iš pavienių asmenų įmokėtų lėšų sudaryti bendro naudojimo rizikos fondų. Šiuo 

atveju sveikų ir sergančių asmenų ištekliai nėra perskirstomi. Tačiau šios kaupiamosios sveikatos 

sąskaitos suteikia galimybę pavieniams asmenims sukaupti santaupų, kurias jie vėliau galėtų 

panaudoti tik sveikatos prieţiūros paslaugoms pirkti. Taigi, kaupiamosios sveikatos sąskaitos 

neleidţia iššvaistyti visų pinigų kitiems dalykams ir padeda išvengti situacijos, kai susirgęs 

asmuo nebeturi pinigų savo sveikatos prieţiūrai. 

Toliau atliekant ES šalių papildomojo sveikatos draudimo sistemų analizę, bus vertinami 

visi taikomi papildomojo sveikatos draudimo (bet ne pajamų kompensavimo) modeliai, bei 

sveikatos santaupų sąskaitų diegimo bandymai ir perspektyvos ES šalyse. Detaliau aprašomos 

keturios ES šalys: Slovėnija, Latvija, Vokietija. 

                                                 
3 Lietuvoje 2008 m. buvo parengtas ir Vyriausybės patvirtintas sveikatos santaupų sąskaitų modelio variantas, kai tokios 

sąskaitos galėjo būti apjungiamos (pavyzdţiui, šeimoje, ar darbe) ir sąskaitose esančiais pinigais būtų galima naudotis bendrai. 
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III. PAPILDOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO DIEGIMO 

TIKSLAI 
ES šalyse papildomojo sveikatos draudimo sistemos vystomos siekiant įgyvendinti šiuos 

tikslus: 

 Plečiant papildomojo sveikatos draudimo rinką, maţinti valstybės išlaidas sveikatos 

prieţiūrai. 

 Didinant konkurenciją, gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir jų teikimo efektyvumą. 

 Gerinti sveikatos sistemos išteklių panaudojimo efektyvumą ir skaidrumą. 

 Didinti vartotojų laisvę pasirinkti draudiką ar paslaugų teikėją. 

 Didinti sveikatos paslaugų teikėjų pajamas. 

 Gerinti paslaugų prieinamumą, trumpinti planinių paslaugų laukimo eiles. 

 Maţinti neoficialių ir tiesioginių gyventojų mokėjimų uţ paslaugas apimtis. 

 Didinti asmeninę gyventojų atsakomybę uţ savo sveikatą. 

 Gerinti finansinę apsaugą nuo didelių finansinių išlaidų susirgus. 

Egzistuojanti mokslinė literatūra nagrinėja, kiek realios prielaidos, kurių pagrindu yra 

formuluojami aukščiau išvardinti tikslai ir, kaip konkrečios priemonės gali padėti tuos tikslus 

įgyvendinti. Mokslinėje literatūroje atspindėti šių tikslų įgyvendinimo pasiteisinimo vertinimai 

yra pateikti lentelėje.  

 

TIKSLAI Išvados apie rezultatus 

Gerinti paslaugų kokybę ir jų teikimo 

efektyvumą  
(PSSD gali padidinti konkurenciją, kuri savo 

ruoštu pagerintų sveikatos paslaugų kokybę 

ir jų teikimo efektyvumą.) 

Mažai pasiteisina. Apsidraudusieji PSSD gali gauti greitesnį ir 

kokybiškesnį aptarnavimą teikiant sveikatinimo paslaugas, ypač tokiose 

šalyse, kur yra pertekliniai (tame tarpe ir privatūs) sveikatos sistemos 

ištekliai. Tačiau konkurencija neefektyvi, nes draudikai pagrindinai 

konkuruoja dėl “pigių” apdraustųjų, o būdami santykinai maţi 

finansiškai ir neturėdami lėšų investicijoms į kokybės kontrolę, negali 

ţenkliai įtakoti paslaugų teikėjus nei maţinant kaštus ir nei gerinant 

paslaugų kokybę. 

Gerinti išteklių panaudojimo 

efektyvumą ir skaidrumą  
 

Nepasiteisina. Kaip tik gali atsirasti visuomeninių išteklių privatiems 

tikslams panaudojimo problema, paskatos dirbtinai ilginti paslaugų 

laukimo laiką visuomeninėse gydymo įstaigose. 

Didinti vartotojų laisvę pasirinkti 

draudiką ar paslaugų teikėją 

 

Iš dalies pasiteisina. PSSD apsidraudę asmenys turi galimybę 

pasirinkti draudiką, teikiantį papildomojo sveikatos draudimo 

paslaugas, teikiamų draudimo produktų variantą, ar norimą sveikatos 

prieţiūros paslaugų teikėją, tačiau praktika rodo, kad vyresniojo 

amţiaus asmenims tai gali būti gana sudėtinga. Pavyzdţiui, norint 

pakeisti draudimo kompaniją, gali pasikeisti (daţniausiai - pablogėti, 

jei asmuo tapo vyresnio amţiaus) draudimo sąlygos. Sunku 

pasirinkti draudiką dar ir dėl to, kad draudimo paslaugų paketai 

daţnai būna labai skirtingi, todėl sunku įvertinti, kuris draudikas 

teikia paslaugas geresnėmis sąlygomis.
4
 

                                                 
4 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
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Didinti sveikatos paslaugų teikėjų 

pajamas 
 

Iš dalies pasiteisina. Tikėtinas ne ţenklus, bet saikingas finansavimo 

padidėjimas. PSSD rinkos plėtra gali padėti pritraukti į sveikatos 

sistemą papildomą finansavimą, tačiau iš kitos pusės, dėl to, kad 

draudimo bendrovės beveik neturi galimybių kontroliuoti nei 

sveikatinimo paslaugų kainų, nei kokybės gali padidėti paklausa 

tokių paslaugų, kurios gali būti nei svarbios, nei kokybiškos. 

Teigiama, kad PSSD įtaka pritraukiant papildomų lėšų į sveikatos 

sistemas (tarp OECD šalių) labai nedidelė ir daugiausiai buvo 

stebima 1990-2000 metais.
5
 Tarp visų ES šalių papildomasis 

sveikatos draudimas, kaip antrinis papildomasis sveikatos sistemos 

finansavimo šaltinis, didesnį vaidmenį vaidina tik Prancūzijoje, 

Slovėnijoje ir Vokietijoje, kur pagrindinai kompensuojamos 

priemokos. Daugelyje OECD/EBPO šalių papildomuoju privačiu 

draudimu yra apdrausta maţiau nei 50 proc. gyventojų ir tai sudaro 

maţiau nei 5 proc. visų einamųjų išlaidų sveikatos prieţiūrai.
6
. 

Gerinti paslaugų prieinamumą, 

trumpinti planinių paslaugų laukimo 

eiles 
 

Iš dalies pasiteisina. Prieinamumas gali pagerėti apdraustiesiems. 

Kitiems laukimo eilės gali išaugti ir padidėti gyventojų 

nepasitenkinimas teisumo teikiant sveikatos paslaugas. Šalyse, kur 

ribos tarp viešojo ir privataus sektorių nėra aiškiai nustatytos ir 

gydymo paslaugų teikėjai uţ tas pačias paslaugas iš privačių 

pacientų (mokančių tiesiogiai, ar per PSSD) gali prašyti didesnio 

atlygio nei iš visuomeninio finansuotojo, sukuriami stimulai suteikti 

šiems pacientams prioritetą prieš pacientus, kurie papildomai uţ 

paslaugas mokėti negali. PSSD negali padėti sumaţinti pacientų 

laukimo eilių visoje sveikatos sistemoje, jei šioje sistemoje nėra 

pakankamai (perteklinių) pajėgumų. Tokioje sistemoje papildomas 

finansavimas gali tik perstumdyti pacientus eilėje (apsidraudusiųjų 

PSSD naudai), taip sukuriant dar didesnį visuomenės 

nepasitenkinimą esama situacija sveikatos sektoriuje. 

Plečiant papildomojo sveikatos 

draudimo rinką, turėtų sumaţėti 

valstybės išlaidos sveikatos prieţiūrai.  
 

Mažai pasiteisina. Jei taikomos subsidijos, ar mokesčių lengvatos 

paslaugų paklausa ir nebūtinai reikalingų gydymo paslaugų gali net 

išaugti. 

Subsidijos ir mokestinės lengvatos gali būti laikomos efektyviomis 

skatinant PSSD plėtrą, bet iš kitos pusės, jos visiškai neefektyvios 

norint sumaţinti visuomeninio sveikatos sistemos finansavimo 

kaštus.
7
 Nes tiek mokestinės lengvatos, subsidijos, ar net grupinis 

draudimas, kai darbuotojus draudţia darbdavys, sumaţina 

apdraustojo atsakomybę rūpintis savo sveikata ir skatina perteklinį 

gydymo paslaugų, tame tarpe ir valstybės finansuojamų, vartojimą.
8
 

Maţinti neoficialių ir tiesioginių 

gyventojų mokėjimų uţ paslaugas 

apimtis 
 

Įrodymų dėl efektyvumo nėra. Remiantis EUROSTAT duomenimis, 

procentas papildomajam draudimui nuo privačių išlaidų nelabai didėja. 

Dalis gyventojų linkę rizikuoti. Be to manoma, kad neoficialių 

mokėjimų įprotis kaip tik ir yra viena iš prieţasčių stabdančių 

papildomojo draudimo plėtrą. 

                                                 
5 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
6 Valerie Paris, Marion Devaux and Lihan Wei. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 OECD countries. 

OECD health working papers No. 50, 28-Apr-2010. 
7 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
8 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
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Gerinti finansinę apsaugą nuo didelių 

finansinių išlaidų susirgus 
 

Iš dalies pasiteisina. Apsauga padidės apsidraudusiems, o kitiems šalies 

gyventojams gali sumaţėti.  

Neabejotina, kad tiek pakaitinio, tiek priemokų kompensavimo atveju 

apsidraudusieji PSSD gauna tam tikrą finansinę apsaugą. Bet iš kitos 

pusės, PSSD egzistavimas paţeidţia sveikatos politikos principus, net 

ten kur draudimo rinka kruopščiai reguliuojama. Pavyzdţiui, šalyse, kur 

PSSD kompensuoja privalomąsias pacientų priemokas uţ gydymo 

paslaugas, privalomojo draudimo kompensavimo sistema palaipsniui 

prastėja ir atsiranda pavojus tiems, kas nėra apsidraudę papildomuoju 

draudimu, susidurti su dideliais finansiniais sunkumais gauti sveikatos 

prieţiūros paslaugas be valstybės paramos per subsidijas ar kitas 

lengvatas. Bet lengvatos iš kitos pusės, gali padidinti paslaugų paklausą, 

o tuo pačiu paskatinti priemokų didėjimą, bei atitinkamai tolesnį 

valstybės subsidijų tam tikroms gyventojų grupėms poreikį. 

Didinti asmeninę gyventojų 

atsakomybę uţ savo sveikatą 
 

Mažai pasiteisina. Taikomos mokestinės lengvatos subsidijos bei 

grupinis draudimas, sumaţina asmeninės atsakomybės uţ savo sveikatą 

poreikį ir skatina tolimesnį perteklinį gydymo paslaugų vartojimą. 

Subsidijos ir mokestinės lengvatos gali būti laikomos efektyviomis 

skatinant PSSD plėtrą, bet iš kitos pusės, jos visiškai neefektyvios 

norint sumaţinti visuomeninio sveikatos sistemos finansavimo 

kaštus.
9
 Nes tiek mokestinės lengvatos, subsidijos, ar net grupinis 

draudimas, kai darbuotojus draudţia darbdavys, sumaţina 

apdraustojo atsakomybę rūpintis savo sveikata ir skatina perteklinį 

gydymo paslaugų vartojimą.
10

 

 

Argumentai dėl lentelėje pateiktų teiginių plačiau aprašomi IV šios analizės dalyje. 

 

                                                 
9 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
10 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
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IV. ES ŠALYSE VEIKIANČIŲ PAPILDOMOJO SAVANORIŠKO 

SVEIKATOS DRAUDIMO MODELIŲ PALYGINAMOJI 

ANALIZĖ 
 

Papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo modeliai įvairiose šalyse skiriasi ir pagal 

rūšį, ir pagal draudikų tipą, ir pagal objektą. Diegiami jie irgi gana skirtingais tikslais, 

pavyzdţiui, tikintis pritraukti papildomų lėšų į sveikatos sistemą, padidinti paslaugų ar teikėjų 

pasirinkimo laisvę, išplėsti sveikatinimo paslaugų sąrašą, sumaţinti dėl sveikatos sutrikimų 

galinčią atsirasti finansinę riziką, ar pagerinti paslaugų kokybę. Tačiau visais atvejais 

suprantama, kad papildomasis draudimas, skirtingai nei solidarumo principu besiremianti 

privalomojo sveikatos draudimo sistema, yra tik papildanti, labiau individualizuota, į atskiro 

paslaugų vartotojo individualius poreikius orientuota sistema. 

ES šalyse pagrindinių sveikatos sistemų organizavimo būdų įvairovę, apmokėjimo uţ 

suteikiamas paslaugas būdų įvairovę ir dar didesnę papildomųjų sveikatos sistemų elementų 

įvairovę lemia daugybė veiksnių: politinė šalies struktūra, socialinė-ekonominė bei kultūrinė 

aplinka, taip pat istoriškai susiklosčiusios aplinkybės. Todėl veikiančius papildomojo 

savanoriško sveikatos draudimo (taip pat ir kaupiamojo draudimo) modelius gana sudėtinga 

palyginti, o ypač įvertinti galimas pasekmes, perkėlus kaţkokį sėkmingai kitoje šalyse 

funkcionuojantį modelį į Lietuvos socialinę-ekonominę aplinką, juolab, kad tos pasekmės gali ir 

neatitikti lūkesčių. 

Analizė buvo atliekama taikant kompleksinę taikomųjų tyrimų metodologiją (atliekant 

kiekybinius ir kokybinius tyrimus bei vertinimus), naudojant ES šalių statistinių duomenų ir 

PSSD modelių aprašymų palyginamąją analizę, o gauti rezultatai pateikiami lentelių forma. 

Analizei atlikti buvo naudojamos Lietuvos Statistikos departamento, EUROSTAT, PSO, OECD, 

Lietuvos Sveikatos informacijos centro, Valstybinės ligonių kasos, SVEIDROS duomenų bazės 

ir kiti statistinės informacijos šaltiniai. 

 

Bendra ES šalyse taikomų papildomojo sveikatos draudimo modelių apžvalga 

 

Dauguma ES šalių turi papildomąjį sveikatos draudimą, kuris papildo visuomeninį 

sveikatos sistemos finansavimą.  

Pridėtinis papildomasis draudimas paprastai siūlo geresnį jau teikiamų privalomosios 

sveikatos sistemos sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą, geresnį paslaugų teikėjų 

pasirinkimą (daţnai ir privačių) ir galimybes apeiti ilgesnes paslaugų laukimo eiles. Šis modelis 

yra taikomas 22 ES šalyse (pvz.: Airijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, 

Rumunijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Vokietijoje). 

Tačiau kai kurios papildomojo sveikatos draudimo rūšys vaidina didesnį vaidmenį. 

Pavyzdţiui, papildomasis papildantysis draudimas gali kompensuoti išlaidas už paslaugas, kurių 

neapmoka privalomojo sveikatos paslaugų finansavimo sistema (paslaugos, kurios 

nekompensuojamos visuomeninėmis lėšomis, nėra įtrauktos į privalomąjį sveikatos paslaugų 

krepšelį). Toks modelis taikomas 14 ES šalių (pvz.: Danijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, 

Prancūzijoje). Taip pat papildantysis draudimas gali kompensuoti privalomąsias sveikatos 

prieţiūros paslaugų priemokas ar papildomai gydytojų išrašomas sąskaitas. Toks modelis 
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taikomas 11 ES šalių (pvz.: Belgijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Slovėnijoje)
11

. Pagal 

OECD/EBPO parengtas ataskaitas ir apklausas (2009 m. duomenys) 14 šalių (iš jų 9 ES šalyse) 

papildomajam (complementary) sveikatos draudimui leidţiama kompensuoti ir priemokas (cost-

sharing) uţ sveikatos prieţiūros paslaugas, kurias apmoka pagrindinė sveikatinimo paslaugų 

kompensavimo sistema
12

. Apibendrinant galima teigti, kad papildantysis draudimas siekia 

pagerinti paslaugų, kurių neapmoka ar pilnai neapmoka privalomojo sveikatos finansavimo 

sistema, prieinamumą. 

Kai kuriose ES šalyse (8 ES šalys) papildomasis draudimas atlieka pakaitinio draudimo 

funkciją. Juo draudţiami asmenys, kurie negali draustis privalomuoju draudimu (modelis 

taikomas, pvz.: Čekijoje, Estijoje, Portugalijoje) arba neprivalo draustis privalomuoju draudimu 

ir gali pasirinkit privatųjį sveikatos draudimą (taikomas, pvz.: Vokietijoje). 

Labai svarbu suprasti papildomojo sveikatos draudimo modelių skirtumus, nes daţnai 

papildomojo draudimo funkcijos yra susijusios su paslaugų rinkos dydţiu, paslaugų rinkos 

reguliavimu ir tuo, kokią įtaką papildomasis draudimas gali turėti visuomeniniams sveikatos 

politikos tikslams. 

Naujosiose ES šalyse papildomasis draudimas daţniausiai taikomas kaip pridėtinis. 

Kelios išimtys – Slovėnija, turinti didelę papildančiojo draudimo rinką, kur kompensuojamos 

pacientų priemokos, Čekija, Estija, Slovakija ir Slovėnija turinti nedidelę pakaitinio draudimo 

rinką.  

Senosiose ES šalyse vyksta didţiausi papildomųjų draudimo sistemų pokyčiai. 

Privalomojo sveikatos draudimo plėtra Belgijoje ir Nyderlanduose pašalino dvi pakaitinio 

draudimo rinkas. Tuo tarpu Airijoje papildomojo draudimo rinka iš pakaitinio modelio pasikeitė 

į pridėtinio ir papildančiojo papildomųjų sveikatos draudimų derinį. Danijoje pastaraisiais 

metais vyksta pridėtinio papildomojo sveikatos draudimo plėtra.  

Gana daţnai papildantysis ir pridėtinis savanoriškasis sveikatos draudimai yra teikiami 

kartu. Tai taikytina daugeliui aukščiau paminėtų šalių. Tačiau, kai kurios šalys neleidţia 

kompensuoti priemokų, o tik tam tikras papildomas paslaugas, kurios nėra apmokamos per 

pagrindinę kompensavimo sistemą (pavyzdţiui, Nyderlanduose, kur papildomuoju pridėtiniu 

sveikatos draudimu apdrausta net 92 proc. gyventojų). Plačiau apie tai, kokie papildomojo 

draudimo modeliai taikomi ES šalyse ţiūr. lentelę priede Nr.3. 

Dėl pastaruoju metu stebimo akivaizdaus pakaitinio papildomojo draudimo rinkos 

maţėjimo ES šalyse ir dėl su šiuo draudimu susijusių sveikatos politikos tikslų įgyvendinimo 

problemų, ši draudimo rūšis analizėje nebus išsamiai apţvelgiama. 

 

PSSD rinkos dydis ES šalyse  

 

PSSD rinkos augimas vyko Vakarų Europos šalyse 1980-2000 metais, vėliau didţiosiose 

ES šalyse augimas sustojo arba papildomojo draudimo rinka pradėjo maţėti
13

. Pavyzdţiui, 

1998-2007 metais Jungtinėje Karalystėje sveikatos sistemos finansavimas per PSSD kaip 

procentas nuo visų sveikatinimo išlaidų sumaţėjo daugiau kaip 60 proc., Austrijoje – apie 50 

proc., Nyderlanduose – virš 60 proc. Tuo pačiu laikotarpiu palyginti stabilus finansavimas išliko 

Prancūzijoje ir dalinai Vokietijoje.
14

 1995-2007 metais vienose ES valstybėse išlaidos sveikatai 

                                                 
11 Plačiau apie priemokas ţiūr. Priedas Nr.2 
12 Valerie Paris, Marion Devaux and Lihan Wei. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 OECD countries. 

OECD health working papers No. 50, 28-Apr-2010. 
13 Voluntary health insurance in the European Union, - Elias Mossialos and Sarah Thomson, 2004. 
14 Voluntary health insurance in the European Union, - Elias Mossialos and Sarah Thomson, 2004; EUROSTAT duomenys. 
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Papildomasis draudimas, procentas nuo visų einamųjų išlaidų sveikatai
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per papildomojo sveikatos draudimo sistemą augo, o kitose maţėjo. Apibendrinant galima teigti, 

kad rinkos dydis praktiškai išliko stabilus, nepakitęs.  

 

1 lentelė. Papildomasis sveikatos draudimas, kaip procentas nuo visų einamųjų išlaidų. 

Lentelėje pateikiami duomenys tik tų ES šalų, kuriose PSSD išlaidos viršija 5 proc. nuo visų 

sveikatinimo išlaidų. 
 1980 1985 1990 1995 1997 2000 2004 2005 2006 2007 

Airija  9,9 13,9 15,0 9,4* 7,6   8,4 8,1 

Austrija 7,6 9,8 9,0 7,8 7,5 7,2 5,4 4,9 4,9 4,6 

Belgija 0,8 1,2 1,6 1,9    4,6 4,7 5,6 

Ispanija 3,2 3,7 3,7 5,2 1,5 3,9 5,9 6,1 6,2 6,1 

Jungtinė Karalystė 1,3 2,5 3,3 3,2 5,4    1,0 1,1 

Nyderlandai      15,2 19,3 19,2 6,0 6,2 

Pancūzija  5,8 6,8 7,5 7,8* 12,7 13,3 13,3 13,4 13,5 

Portugalija  0,2 0,8 1,4 1,5  4,5 4,1 4,3 4,1 

Slovenia       13,7 13,5 13,8 13,5 

Vokietija 5,9 6,5 7,2 6,7 6,9 12,6 9,3 9,5 9,5 9,6 

* - 1998 m.           

Šaltiniai: 

 EUROSTAT. 

 Valerie Paris, Marion Devaux and Lihan Wei. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 

OECD countries. OECD health working papers No. 50, 28-Apr-2010. 

 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for 

individuals and health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 

 Voluntary health insurance in the European Union, - Elias Mossialos and Sarah Thomson, 2004. 

 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and 

Reports on Health and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 

 



Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė 

 20 

Privataus draudimo dalis nuo visų privačių išlaidų sveikatai, proc., 2007 m. 
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Papildomojo draudimo išlaidos sudaro palyginti maţą dalį ir kaip procentas nuo visų 

privačių išlaidų sveikatai – vidutiniškai maţiau nei 25 proc. ES
15

. Be to reikėtų atkreipti dėmesį, 

kad 2003-2007 metais šis procentas (PSSD išlaidos sveikatai nuo visų privačių išlaidų) beveik 

neaugo arba daugelyje ES šalių net sumaţėjo. Tikėtina, kad nemaţa dalis ES šalių gyventojų vis 

dėl to linkę rizikuoti ir geriau mokėti tiesiogiai, o ne draustis papildomuoju draudimu. Be abejo, 

išskyrus tas šalis, kur per PSSD kompensuojamos nemaţos priemokos uţ teikiamas sveikatos 

paslaugas (Prancūzija, Slovėnija bei Vokietija).
16

  

 

ES šalyse papildomasis sveikatos draudimas neturi didesnės įtakos sveikatos išlaidoms. 

Remiantis literatūra ir EUROSTAT duomenų bazės duomenimis galima gauti šiek tiek 

skirtingus statistinius duomenis šiuo klausimu, kadangi literatūroje kartais analizuojami tik 

privatūs draudikai, o kartais ir nekomercinės įstaigos, be to, gali būti skirtingai skaičiuotas 

išlaidų procentas – arba nuo visų, arba nuo einamųjų išlaidų sveikatai. Pavyzdţiui, pagal 

S.Thomson ir E. Mossialos parengtą ataskaitą
17

 2006 metais beveik visose ES valstybėse 

papildomojo draudimo išlaidos sveikatai neviršijo 10 proc. nuo visų išlaidų sveikatos prieţiūrai. 

Išskirti reikėtų - Prancūziją (12,8 proc.) ir Slovėniją (13,1 proc.). Tačiau pagal EUROSTAT 

duomenis 2006 metais Prancūzija ir Slovėnija per PSSD sveikatai išleido 13,4 ir 13,8 proc., o 

2007 metais, atitinkamai, – 13,5 ir 13,4 proc. nuo visų einamųjų išlaidų sveikatai. Trečia pagal 

papildomojo sveikatos draudimo išlaidų dydį yra Vokietijos rinka (2006 m. - 9,3 proc., o pagal 

EUROSTAT 2007 m. - beveik 9,6 proc.). Dviejuose trečdaliuose ES šalių papildomasis 

draudimas kompensuoja maţiau nei 5 proc. sveikatos išlaidų. 

                                                 
15 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
16 EUROSTAT duomenys. 

17 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
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Papildomojo sveikatos draudimo išlaidos, kaip procentas nuo visų einamųjų išlaidų 

sveikatai, 2007 m. EUROSTAT
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Skirtingose ES šalyse labai skiriasi apdraustųjų papildomuoju draudimu procentas. 

Daugiausiai apdraustųjų yra tose šalyse, kur papildomasis draudimas kompensuoja 

privalomąsias pacientų priemokas – Prancūzijoje (92 proc.), Liuksemburge (91 proc.), 

Slovėnijoje (74 proc.) ir Belgijoje (73 proc.). Nyderlanduose irgi labai aukštas apdraustųjų 

procentas (92 proc), nors jų papildomojo draudimo rinką sudaro pridėtinio ir papildančiojo 

draudimų mišinys. Atskirai reikia paminėti Airiją, kurioje taip pat palyginti didelis apdraustųjų 

procentas (51 proc.) - tai išskirtinis atvejis tarp šalių, kuriose vyrauja pridėtinio papildomojo 

draudimo modelis. Daţniausiai tokiose šalyse papildomojo draudimo rinka apima ne daugiau 10 

proc. gyventojų. Apdraustųjų procentas gerokai išaugo ir Danijoje (daugiausiai dėl 2002 m. 

įvestų mokestinių lengvatų grupiniam draudimui), Prancūzijoje (dėl 2000 m. įvestos 

kompensavimo sistemos,) ir Airijoje (daugiausiai dėl ekonomikos augimo, mokestinių lengvatų 

ir nepasitikėjimo visuomenine sveikatos finansavimo sistema).
18

  

Pagal kitus šaltinius (OECD atliktus vertinimus) labai aukštas apdraustųjų papildomuoju 

pridėtiniu sveikatos draudimu gyventojų procentas yra Prancūzijoje (2007 m. - 92 proc.), 

Belgijoje (77,4 proc.) bei Austrijoje (33,3 proc.) ir gana aukštas - Danijoje, Suomijoje, 

Vokietijoje ir Portugalijoje (nuo 8 iki 17,5 proc.)
19

. 

PSSD rinkos plėtra gali padėti pritraukti į sveikatos sistemą papildomą finansavimą, 

tačiau iš kitos pusės, dėl to, kad draudimo bendrovės beveik neturi galimybių kontroliuoti nei 

sveikatinimo paslaugų kainų, nei kokybės (plačiau apie tai kodėl taip yra šioje apţvalgoje toliau) 

gali padidėti paklausa tokių paslaugų, kurios gali būti nei svarbios, nei kokybiškos. Kai kurių 

atliktų analizių autoriai teigia, kad PSSD įtaka pritraukiant papildomų lėšų į sveikatos sistemas 

(tarp OECD šalių) labai nedidelė ir daugiausiai buvo stebima 1990-2000 metais.
20

  

                                                 
18 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 

19 Valerie Paris, Marion Devaux and Lihan Wei. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 OECD countries. 

OECD health working papers No. 50, 28-Apr-2010. 
20 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
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Apibendrinant galima teigti, kad tarp visų ES šalių papildomasis sveikatos draudimas, 

kaip antrinis papildomasis sveikatos sistemos finansavimo šaltinis, didesnį vaidmenį vaidina tik 

Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje, kur pagrindinai kompensuojamos priemokos. Daugelyje 

OECD/EBPO šalių papildomuoju privačiu draudimu yra apdrausta maţiau nei 50 proc. 

gyventojų ir tai sudaro maţiau nei 5 proc. visų einamųjų išlaidų sveikatos prieţiūrai.
21

. 

 

PSSD paslaugų teikėjai 

 

Draudimo paslaugas ES šalyse teikia labai įvairios institucijos – savišalpos, taupymo (ar 

savidraudos) asociacijos, komercinės įmonės, privalomojo sveikatos draudimo fondai ir kt. 

Savidraudos, taupymo asociacijos ir kitos nevisuomeninės institucijos, kaip papildomojo 

sveikatos draudimo teikėjai daugiausiai dominuoja, ar dominavo senosiose ES šalyse, ypač tose, 

kur senos sveikatos draudimo (Bismarko modelio) tradicijos (Belgija, Liuksemburgas, 

Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija) bei didesnėse Beveridţo modelio šalyse (Jungtinė Karalystė, 

Portugalijoje bei Suomijoje). Bet šių visuomeninių draudimo teikėjų procentinė dalis maţėja 

nuo 1990 m. į papildomojo draudimo rinką ateinant komercinėms draudimo bendrovėms. 

Naujosiose ES šalyse savo skaičiumi dominuoja komercinio draudimo bendrovės (Bulgarija, 

Čekija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija). Kelios įdomios išimtys tarp naujųjų ES šalių, tai 

– Vengrija, kurioje, dauguma draudikų yra savidraudos asociacijos, Lenkija – kur gana daug 

draudimo funkcijų atlieka sveikatos paslaugų teikėjai, ir Estija, - kur papildomąjį draudimą 

teikia viena komercinė draudimo bendrovė ir privalomasis sveikatos draudimo fondas. Kai 

kuriose šalyse sveikatos draudimu uţsiima gana daug tiek komercinių, tiek ne pelno siekiančių 

institucijų, ar bendrovių, bet net tokiu atveju šalių draudimo rinkoje paprastai dominuoja kelios 

didţiosios bendrovės. (Plačiau ţiūr. lentelę priede Nr.5). 

Konkurencija tarp papildomojo sveikatos draudimo teikėjų gana nedidelė. Visų pirma 

dėl to, kad, kaip minėta aukščiau, draudimo rinka šalyse konsoliduojasi ir draudimo kompanijų 

skaičius maţėja. Draudimo kompanijos nereguliuojamoje rinkoje daugiausiai konkuruoja ne tiek 

dėl savo administravimo kaštų maţinimo ar siūlydamos geresnes paslaugas, kiek dėl 

draudţiamųjų su maţesne rizika.
22

 Teoriškai, papildomojo sveikatos draudimo bendrovės gali 

derėtis dėl paslaugų kainų su gydymo įstaigomis ir atsisakyti brangių, ar prastos kokybės 

paslaugų. T.y. skatinti paslaugų teikėjų konkurenciją dėl kokybės ir kainos. Be to, draudimo 

kompanijos turėtų įtakoti perteklinį, nebūtinų gydymo paslaugų vartojimą. Tačiau faktiškai nė 

vienas atliktas tyrimas nepatvirtino tokių prielaidų - praktiškai visi draudimo fondai buvo 

visiškai pasyvūs šiuo poţiūriu.
23

 Pagrindinės tokio pasyvumo prieţastys yra kelios. Visų pirma 

papildomojo sveikatos draudimo kompanijų verslo rinka santykinai nedidelė. Tai neleidţia 

bendrovėms skirti daug lėšų brangiems paslaugų kokybės tyrimams ir didelėms investicijoms į 

šią sritį. Draudikai, kurių draudimo rinka maţa (su keliomis išimtimis, pavyzdţiui Slovėnija, kur 

PSSD paslaugas teikia 3 draudimo bendrovės), negali tapti efektyviais kokybės uţtikrinimo 

garantais. Šiuo aspektu, privalomojo sveikatos draudimo fondai, turi ţymiai didesnes galias 

derėtis su teikėjais dėl gydymo paslaugų kokybės.
24

 Antras aspektas – gydymo paslaugų teikėjai 

                                                 
21 Valerie Paris, Marion Devaux and Lihan Wei. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 OECD countries. 

OECD health working papers No. 50, 28-Apr-2010. 
22 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
23 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
24 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
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gali atsisakyti derėtis dėl paslaugų kainų maţinimo ir dėl to, kad tai gali susilpninti jų pozicijas 

derybose su kitais sveikatinimo paslaugų finansuotojais. Ir galiausiai, draudikai nenori derėtis 

su paslaugų teikėjais todėl, kad gyventojai draudţiasi PSSD ir dėl to, kad galėtų laisvai 

pasirinkti paslaugų teikėją. Dėl šios prieţasties draudimo kompanijos stengiasi vengti ilgalaikių 

įsipareigojimų gydymo įstaigoms. Kai kuriose šalyse papildomojo sveikatos draudimo 

paslaugas teikia gydymo paslaugų teikėjai (pavyzdţiui Lenkijoje), arba draudikai yra kitaip 

apsijungę su gydymo įstaigomis. Nors tai daugiau išimtis nei taisyklė, tačiau buvo mėginimų šią 

praktiką išplėsti
25

. Bet, kaip minėta aukščiau, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokia integracija, ar 

specialūs kontraktai su paslaugų teikėjais, nors ir galėtų įtakoti paslaugų teikimo kaštus ar 

kokybę, tačiau iš kitos pusės gali sumaţinti apsidraudusiųjų galimybes laisviau pasirinkti 

gydymo paslaugas teikiančias įstaigas. 

Daugelyje ES šalių papildomasis sveikatos draudimas yra pelningas verslas. Ir nors 

papildomojo draudimo administravimo kaštai yra ţymiai aukštesni nei visuomeninio finansuotojo 

atveju, draudimo kompanijos vis tiek sugeba gauti neblogus pelnus. Papildomojo sveikatos 

draudimo kompanijų išlaidų išmokoms santykis su gaunamomis įmokomis beveik pusėje ES šalių 

2006 m. buvo maţesnis nei 75 proc. Maţiausios išmokų procentas 2006 m. buvo Lenkijoje (39 

proc.), o aukščiausias Slovėnijoje – 88 proc. Šis rodiklis kai kuriose ES šalyse išlieka stabilus ilgesnį 

laiką (Italija, Lenkija, Portugalija), Slovėnijoje šiek tiek pakilo, o kai kuriose ES šalyse krito 

(Austrija (2000-2006 m.), Latvija (2002-2006 m.), JK (1985-2006 m.))
26

.  

Administravimo kaštai teikiant papildomojo sveikatos draudimo paslaugas komerciniais 

draudikais gana aukšti - dėl sudėtingesnės administravimo sistemos – rizikų vertinimas, įmokų 

nustatymas, paslaugų paketų sukūrimas ir marketingas, išmokų mokėjimas, ar atsisakymas 

mokėti, perdraudimas ir pelnas. Nors duomenys apie įmonių administravimo kaštus nėra plačiai 

prieinami, tačiau remiantis literatūroje pateikiamais duomenimis galima matyti, kad 

administravimo kaštų procentas nuo gaunamų įmokų tarp ES šalių 2006 m. buvo maţiausias 

Italijoje (4 proc.), o aukščiausias Lenkijoje (30 proc.). Daugelyje ES šalių (2006 m. 

duomenimis) šis rodiklis viršijo 20 proc. Palyginti, kaip pasikeitė PSSD administravimo išlaidos 

su ankstesniais laikotarpiais gana sudėtinga, nes pavyzdţiui, E.Mossialos ir S.Thomson pateikti 

duomenys uţ 1997-2001 m.
27

, pagal atskiras šalis smarkiai skiriasi nuo tų pačių autorių 

duomenų naujoje 2010 m. ataskaitoje, kurioje pateikiami 2006 m. statistika. Tačiau vidutiniai, 

PSSD administravimo kaštai ES šalyse išlieka panašūs ir ilgesniu laikotarpiu - apie 10 iki 25 

proc. nuo gaunamų įmokų
28

. Plačiau ţiūr. lenteles priede Nr.4 ir Nr.7. 

 

PSSD paslaugų vartotojai, jų teisė pasirinkti ir galimybė gauti geresnės kokybės paslaugas 

 

Papildomojo draudimo rinkos dydį apsprendţia privalomosios sveikatos finansavimo 

sistemos dydis ir efektyvumas bei gyventojų pajėgumas mokėti. Daugelyje šalių tipiškas 

apdraustasis papildomuoju sveikatos draudimu – tai 40-50 m. amţiaus, santykinai pasiturintis, 

išsimokslinęs, dirbantis vadovaujamąjį darbą, daţniausiai didelėse kompanijose, ar dirbantis 

savarankiškai ir gyvenantis mieste vyras. ES šalyse plinta arba jau uţima reikšmingą 

                                                 
25 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
26 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
27 Voluntary health insurance in the European Union, - Elias Mossialos and Sarah Thomson, 2004. 
28 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
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papildomojo draudimo rinkos dalį grupinis draudimas (daţniausiai kai papildomojo draudimo 

įmokos sumokamos darbdavio).
 29

 

PSSD apsidraudę asmenys turi galimybę pasirinkti draudiką, teikiantį papildomojo 

sveikatos draudimo paslaugas, teikiamų draudimo produktų variantą, ar norimą sveikatos 

prieţiūros paslaugų teikėją, tačiau praktika rodo, kad vyresniojo amţiaus asmenims tai gali būti 

gana sudėtinga. Pavyzdţiui, norint pakeisti draudimo kompaniją, gali pasikeisti (daţniausiai - 

pablogėti, jei asmuo tapo vyresnio amţiaus) draudimo sąlygos. Sunku pasirinkti draudiką dar ir 

dėl to, kad draudimo paslaugų paketai daţnai būna labai skirtingi, todėl sunku įvertinti, kuris 

draudikas teikia paslaugas geresnėmis sąlygomis.
30

  

Be to paskutiniu laikotarpiu, ypač senosiose ES šalyse išaugo paslaugų, gydytojų ar 

gydymo įstaigų pasirinkimo galimybės visuomeninio sveikatos finansavimo sistemose. Nors ir 

teisybė, kad papildomasis sveikatos draudimas suteikia daugiau galimybių pasirinkti, tačiau 

pasirinkimo galimybių skirtumas tarp papildomojo ir privalomojo sveikatinimo paslaugų 

sistemų paskutiniu laikotarpiu palaipsniui maţėja.
31

 

Kai kuriose šalyse draudimo bendrovės gali naudotis privačiomis lovomis visuomeninėse 

ligoninėse ir beveik visose ES šalyse gydytojams leidţiama dirbti tiek viešajame, tiek privačiame 

sektoriuje. Be to draudimo bendrovės gydymo paslaugų teikėjams daţnai uţ suteiktas paslaugas 

moka aukštesnes kainas, nei uţ tas pačias paslaugas kompensuoja visuomeniniai paslaugų pirkėjai. 

Tačiau tose šalyse, kur ribos tarp viešojo ir privataus sektorių nėra aiškiai nustatytos ir gydymo 

paslaugų teikėjai uţ tas pačias paslaugas iš privačių pacientų (mokančių tiesiogiai, ar per PSSD) gali 

prašyti didesnio atlygio nei iš visuomeninio finansuotojo, sukuriami stimulai suteikti šiems 

pacientams prioritetą prieš pacientus, kurie papildomai uţ paslaugas mokėti negali. Papildomasis 

draudimas negali padėti sumaţinti pacientų laukimo eilių visoje sveikatos sistemoje, jei šioje 

sistemoje nėra pakankamai (perteklinių) pajėgumų (visuomeninių ar privačių sveikatos prieţiūros 

paslaugų teikėjų). Tokioje sistemoje papildomas finansavimas gali tik perstumdyti pacientus eilėje 

(apsidraudusiųjų PSSD naudai), taip sukurdamas dar didesnį visuomenės nepasitenkinimą esama 

situacija sveikatos sektoriuje. Kai kuriose šalyse aukštesnės paslaugų kainos apmokant per PSSD 

paskatino paslaugų teikėjus dirbtinai išlaikyti dideles pacientų eiles, ar siųsti juos gydytis į privačias 

įstaigas.
32

 Yra pavyzdţių, kai neapdraustieji gyventojai JAV, laukdavo planinių paslaugų tol, kol 

jiems reikėdavo suteikti būtinąją pagalbą, kurią ligoninės privalo teikti visiems kam to reikia.
33

 

Todėl tokiais ir panašiais atvejais, vyriausybių įsikišimas reguliuojant sveikatos paslaugų rinką, gali 

būti ne tik pageidautinas, bet ir būtinas, siekiant pagerinti gydymo paslaugų prieinamumą.  

 

PSSD skatinimas, reguliavimas ir sveikatos politika 

 

Daugelis ES šalių (17 šalių, pagal 2006 m. duomenis) naudoja mokestines lengvatas, kad 

paskatintų gyventojus draustis papildomuoju sveikatos draudimu. Mokestinės lengvatos labai 

įvairios ir taikomos tiek asmenims, tiek darbdaviams juos atleidţiant ar iš dalies atleidţiant nuo 

mokesčių (daţniausiai nuo pajamų mokesčio). Tačiau pagal 2006 m. duomenis bent 7 ES šalyse 

                                                 
29 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
30 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
31 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
32 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
33 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
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buvo taikomos mokestinės prievolės ribojančios PSSD plėtrą (daţniausiai draudimo įmokos 

laikomos pajamomis natūra). Tokie apribojimai taikomi Airijoje, Belgijoje, Jungtinėje 

Karalystėje ir dviejose naujosiose ES šalyse – Estijoje bei Lenkijoje. Keliose šalyse mokestinių 

lengvatų buvo atsisakyta (palyginus su 2000 m. duomenimis) ir įvesti apribojimai (Prancūzijoje, 

Švedijoje), arba lengvatos sumaţintos praktiškai be jokių negatyvių pasekmių papildomojo 

sveikatos draudimo paklausai.
34

 Kai kuriose ES šalyse mokestinės lengvatos paspartino PSSD 

plėtrą (pastebimiau Vengrijoje ir Airijoje), tačiau, iš kitos pusės, dėl to sumaţėjo teisingumas 

finansuojant gydymo paslaugas
35

. Subsidijos ir mokestinės lengvatos gali būti laikomos 

efektyviomis skatinant PSSD plėtrą, bet iš kitos pusės, jos visiškai neefektyvios norint sumaţinti 

visuomeninio sveikatos sistemos finansavimo kaštus.
36

 Nes tiek mokestinės lengvatos, 

subsidijos, ar net grupinis draudimas, kai darbuotojus draudţia darbdavys, sumaţina apdraustojo 

atsakomybę rūpintis savo sveikata ir skatina perteklinį gydymo paslaugų vartojimą.
37

 (Plačiau 

ţiūr. lentelę priede Nr.6.) 

Papildomojo sveikatos draudimo plėtra kai kuriose šalyse buvo skatinama vyriausybių 

dėl tos prieţasties, kad buvo manoma, jog mišri sveikatinimo paslaugų finansavimo sistema, 

gali efektyviau tenkinti gyventojų poreikius. Pavyzdţiui, konkuruojant komerciniams ir nepelno 

siekiančioms, ar savidraudos principais veikiančioms asociacijoms, kurios savo veikloje daugiau 

vadovaujasi solidarumo principais
38

. 

Papildomasis sveikatos draudimas, taip kaip jis veikia dabar, daţnai prieštarauja 

deklaruojamiems sveikatos politikos tikslams, t.y. finansinės apsaugos, teisingumo finansuojant 

ir teisingumo gaunant sveikatos prieţiūros paslaugas siekiams. Tačiau, tai kelia visuomenės 

susirūpinimą tik tose šalyse, kur papildomasis draudimas uţima didesnę rinkos dalį.
39

 Daugelyje 

ES šalių papildomojo sveikatos draudimo rinka yra reguliuojama taip pat kaip ir kitų finansinių 

paslaugų rinka (ypač tose šalyse, kur dominuoja komercinis draudimas, pavyzdţiui, naujosiose 

ES šalyse). Valstybinis reguliavimas paprastai didesnis ten, kur yra stiprios savidraudos 

asociacijų ir nepelno organizacijų tradicijos ir kur paplitęs pakaitinis ir papildantysis 

(kompensuojantis pacientų privalomas priemokas) draudimas. Paskutiniu laikotarpiu pastebimas 

grieţtesnis pakaitinio draudimo reguliavimas Vokietijoje, papildančiojo draudimo 

(kompensuojant pacientų priemokas) reguliavimas Belgijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje bei 

Airijoje. Daţniausiai reikalaujama suteikti galimybę draustis visiems gyventojams, visam 

gyvenimo laikotarpiui bei reguliuojamas įmokų dydis (neatsiţvelgiant į atskirų asmenų 

sveikatos rizikų laipsnius). Toks reguliavimas paprastai įvedamas (ir per paskutinius 15 m. 

stebimas jo augimas) siekiant pagerinti papildomojo draudimo paslaugų prieinamumą, ypač 

vyresnio amţiaus, maţiau pasiturintiems, ar sergantiems chroniškomis ligomis asmenims, 

kuriems be to tokio reguliavimo būtų sunku apsidrausti. 

Neabejotina, kad tiek pakaitinio, tiek priemokų kompensavimo atveju apsidraudusieji 

PSSD gauna tam tikrą finansinę apsaugą. Bet iš kitos pusės, deja, PSSD egzistavimas paţeidţia 

                                                 
34 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
35 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
36 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
37 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
38 Francesca Colombo and Nicole Tapay. Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and 

health systems. OECD health working papers No. 15, DELSA/ELSA/WD/HEA(2004)6. 
39 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
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sveikatos politikos principus, net ten kur draudimo rinka kruopščiai reguliuojama. Pavyzdţiui, 

Vokietija leidusi turtingiesiems išeiti iš privalomojo draudimo sistemos, praranda turtingųjų 

šalies gyventojų įmokas į privalomojo sveikatos draudimo sistemą. Šalyse, kur PSSD 

kompensuoja privalomąsias pacientų priemokas uţ gydymo paslaugas, privalomojo draudimo 

kompensavimo sistema palaipsniui prastėja ir atsiranda pavojus tiems, kas nėra apsidraudę 

papildomuoju draudimu, susidurti su dideliais finansiniais sunkumais gauti sveikatos prieţiūros 

paslaugas, jei nesulauks valstybės paramos per subsidijas ar kitas lengvatas. Bet lengvatos iš 

kitos pusės, gali padidinti paslaugų paklausą, o tuo pačiu paskatinti priemokų didėjimą, bei 

atitinkamai tolesnį valstybės subsidijų tam tikroms gyventojų grupėms poreikį. 

Senosiose ES šalyse PSSD rinkos yra santykinai didelės ir labiau įvairesnės tiek pagal 

atliekamas funkcijas, tiek pagal tai ar jose dominuoja (ar dominavo) savidraudos asociacijos ar 

ne pelno siekiančios įmonės. Tuo tarpu naujosiose ES šalyse papildomojo draudimo rinka 

daţniausiai yra papildančioji ir beveik išimtinai komercinė. Todėl diskusijos dėl PSSD plėtros ir 

reformų vykstančios senosiose ir naujosiose ES šalyse gerokai skiriasi.  

Daugelyje senųjų ES šalių vyksta diskusijos dėl to, kad bijoma, jog gali sumaţėti 

visuomeninis sveikatos sistemos finansavimas ir kad auga neteisingumas gaunat sveikatos 

prieţiūros paslaugas. Naujosiose ES šalyse daţniausiai kalbama apie poreikį tiksliau apibrėţti 

privalomojo sveikatos draudimo paslaugų krepšelį, kad taptų aiškesnis papildomojo sveikatos 

draudimo objektas.
40

 Tačiau nors naujosiose ES šalyse yra paplitę tiek oficialios priemokos, tiek 

neoficialūs mokėjimai uţ gydymo paslaugas, papildomasis draudimas šiose šalyse nevysto 

pagrindinai dėl gyventojų negalėjimo nusipirkti papildomojo sveikatos draudimo paslaugų, dėl 

paplitusių neoficialių mokėjimų įpročių, nepasitikėjimo tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo bei 

privačių gydymo paslaugų teikėjų infrastruktūros ir draudimo patirties trūkumo.  

Apibendrinant galima teigti, kad: 

 Teiginys, kad PSSD padės garantuoti finansinį tęstinumą ir stabilumą, bei sumaţinti 

spaudimą visuomeniniam sveikatos sistemos finansavimui nėra pagrįstas įrodymais
41

. 

 Laisva papildomojo draudimo rinka neskatina ţenklios konkurencijos nei tarp draudikų 

nei tarp gydymo įstaigų teikiant pigesnes ir kokybiškesnes paslaugas. Reguliuojama 

papildomojo sveikatos draudimo rinka veikia geriau ir uţtikrina geresnę paslaugų 

kokybę
42

. 

 Privalomojo sveikatos draudimo išmokų (paslaugų krepšelio) maţėjimas ir 

papildomojo sveikatos draudimo plėtra turi būti derinama su subsidijomis ir gali ne 

sumaţinti, o kaip tik padidinti sveikatos prieţiūros paslaugų poreikį. Todėl galimybė, 

kad PSSD plėtra gali sumaţinti valstybės išlaidas sveikatinimui yra abejotina
43

. 

 Papildomasis draudimas, nors ir gali pagerinti paslaugų prieinamumą, tačiau 

surenkamas lėšas paskirsto prasčiau, nei mokesčiais paremta kompensavimo sistema, 

nes išlieka, ar net išauga nelygybė gaunant paslaugas pagrindinai dėl nevienodos 

galimybės apsidrausti papildomuoju sveikatos draudimu
44

. 

                                                 
40 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
41 Thomson, Sarah and Mossialos, Elias (2009) Private health insurance in the European Union. Studies and Reports on Health 

and Long-Term Care, European Commission, Brussels, Belgium. 
42 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
43 Sebastian Gechert, 2009. "Supplementary Private Health Insurance in Selected Countries: Lessons for EU Governments?," 

CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. , CESifo Group Munich. 
44 Valerie Paris, Marion Devaux and Lihan Wei. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 OECD countries. 

OECD health working papers No. 50, 28-Apr-2010. 
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Atskirų ES šalių papildomojo sveikatos draudimo modelių trumpa apžvalga, 2006-2007 m. 

 

Ši dalis buvo aprašyta tarpinėje ataskaitoje. 

 

Detali Slovėnijos, Latvijos, Vokietijos papildomojo sveikatos draudimo modelių apžvalga 

 

Ši dalis buvo aprašyta tarpinėje ataskaitoje ir jos prieduose. 
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V. LIETUVOS SITUACIJOS, SIEKIANT PLĖTOTI 

PAPILDOMĄJĮ SVEIKATOS DRAUDIMĄ, ĮVERTINIMAS 
 

Teisinės nuostatos 

 

Sveikatos draudimo įstatymas. 

1996 metais priimtas Sveikatos draudimo įstatymas reglamentuoja papildomąjį sveikatos 

draudimą ir sąlygas jo plėtrai. Papildomąjį draudimą liečiančios įstatymo nuostatos nuo 1996 

metų gerokai keitėsi ir šie pokyčiai gali būti vertinami nevienareikšmiškai (ţiūr. priedą Nr.9). 

Pirmajame sveikatos draudimo įstatymo variante (Seimo patvirtintas 1996 m. geguţės 21 d.) 

papildomasis draudimas buvo aprašytas ir reglamentuotas gana detaliai. Buvo įvardyti PSSD 

paslaugų teikėjai (43 straipsnis), draudiminiai įvykiai (44 straipsnis), reglamentuota sutarčių 

sudarymo tvarka (45 straipsnis) ir sutarčių vykdymo tvarka (46 straipsnis). Beveik visi 

reikalavimai
45

 nepasikeitė iki 2003 metų sausio 1 dienos, kai įsigaliojo Sveikatos draudimo 

įstatymo pakeitimo įstatymas.  

Nuo 2003 metų PSSD detaliai jau nereglamentuojamas, įstatymas apibrėţia tik 

papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo pagrindus. Naujojoje įstatymo redakcijoje 

nebeliko nuostatos, kad papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo institucija gali būti 

juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą (licenciją) šiai veiklai. Nuo 2003 metų 

papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo institucija yra draudimo įmonė teisės aktų 

nustatyta tvarka gavusi leidimą (licenciją) šiai sveikatos draudimo veiklai. Šiuo pakeitimu iš 

papildomojo sveikatos draudimo rinkos išstumiamos kitos (tarp jų ir nekomercinės) įmonės 

galinčios gauti licencijas teikti PSSD paslaugas. Tik komerciniai draudikai PSSD paslaugas 

teikia šešiose iš 27 ES šalių. Daugumoje senųjų ES šalių PSSD rinkoje kaip tik dominuoja 

nekomerciniai draudikai, kurių veikla remiasi daugiau solidarumo principais. Tai sukuria 

geresnes sąlygas konkurencijai ir administraciniams papildomojo draudimo kaštams maţinti. 

Lietuvoje PSSD paslaugas teikia tik komerciniai draudikai. Daugiausiai teikiamos grupinio 

papildomojo sveikatos draudimo paslaugos įmonėms. Nuo 2010 metų įmonės gauna praktiškai 

visas galimas mokestines lengvatas, jei darbuotojus apdraudţia papildomuoju sveikatos 

draudimu (ţiūr. priedą Nr. 8).  

Nuo 2003 metų iš Sveikatos draudimo įstatymo išnyko visi straipsniai reglamentuojantys 

sutarčių sudarymo ir PSSD vykdymo tvarką (45 ir 46 straipsniai). Naujojoje įstatymo 

redakcijoje sakoma, kad “Papildomasis (savanoriškasis) sveikatos draudimas grindţiamas 

draudėjo ir draudiko sutartimis, kurių sudarymo ir vykdymo taisykles nustato Vyriausybė. 

Draudėju gali būti juridinis arba fizinis asmuo” (44 straipsnis). Tai pat atsirado 45 straipsnis, 

kuriame teigiama, kad “Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo lėšas sudaro 

savanoriškos (papildomos) juridinių ir fizinių asmenų piniginės įmokos savanoriškąjį 

(papildomąjį) sveikatos draudimą vykdančioms draudimo įmonėms.”  

Apibendrinat galima teigti, kad nuo Sveikatos draudimo įstatymo įsigaliojimo pradţios 

valstybinis PSSD veiklos reguliavimas nuolat maţėjo, o valstybės mokestinės lengvatos šiai 

sveikatos draudimo rūšiai augo. Iš apklausų atliktų įgyvendinant šį projektą matome, kad pagal 

reprezentatyvią gyventojų apklausą maţiau nei 9 proc. apklaustųjų pasitikėtų privačiomis draudimo 

kompanijomis ir apie 74 proc. pasitikėtų valstybinėmis, ne pelno siekiančiomis bei gydymo 

                                                 
45 Su nedideliais pakeitimais. 1997 m. įstatymo redakcijoje neliko punkto, kad papildomojo sveikatos draudimo sutartyse turi 

būti nurodomas draudimo įmokų dydis. 
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įstaigomis. Remiantis kokybine medicinos darbuotojų apklausa 15 proc. medikų pasitikėtų 

komerciniais draudikais. Panašiai būtų pasitikima valstybinais draudikais ar medicinos įstaigomis 

(apie 19 proc.), o visuomeniniais draudikais pasitikėtų virš 23 proc. medikų, jei tokie draudikai 

galėtų teikti PSSD paslaugas.  

Siekiant padidinti PSSD paslaugas teikiančių draudikų konkurenciją ir liberalizuoti 

rinką, tikslinga Sveikatos draudimo įstatymu įteisinti nuostatą, kad PSSD paslaugas gali teikti 

ne tik draudimo bendrovės, bet ir kitos licencijas šiai veiklai gavusios institucijos, tarp jų 

valstybinės ir viešosios įstaigos. 

 

Mokestinės lengvatos. 

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas (1996 m. liepos 10 d. Nr. I-1456) ir Lietuvos 

Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas (1996-05-21 Nr.I-1343) padėjo teisinius pagrindus 

papildomojo sveikatos draudimo veiklai. Sveikatos draudimo įstatymas įteisino papildomąjį 

sveikatos draudimą, o Draudimo įstatymas aprašė, kaip veikia privataus draudimo rinka, 

įskaitant ir mokesčių paskatas. Pačios svarbiausios mokesčių paskatos buvo išdėstytos 

Draudimo įstatymo 58 straipsnyje. Nuo 1998 metų draudimo įmokos iki 1600 litų vienam 

asmeniui buvo neapmokestinamos fizinių asmenų pajamų mokesčiu ar pelno mokesčiu. 

Pelno mokestis. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001 m. 

gruodţio 20 d. Nr. IX-675) 13 ir 26 straipsnių papildymo įstatymui (2005 m. liepos 5 d. Nr. X-

327), įmokos uţ papildomą (savanoriškąjį) draudimą per mokestinį laikotarpį neviršijančios 

25% darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų gali būti atskaitomos iš 

įmonės pajamų. 

Gyventojų pajamų mokestis. 2005 m. liepos 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos 

gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymas Nr. X-329, kuriam 

įsigaliojus papildomajam (savanoriškam) sveikatos draudimui taikomas sumaţintas 15% GPM 

tarifas. 2009 m. gruodţio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo 17, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-541, kuriam įsigaliojus, nuo 

2010 m. draudimo įmokos uţ papildomąjį (savanorišką) draudimą per mokestinį laikotarpį 

neviršijančios 25% darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų 

neapmokestinamos GPM. 

Socialinio draudimo įmokos. Socialinio draudimo įmokos uţ papildomą savanoriškąjį 

sveikatos draudimą neskaičiuojamos nuo 2007 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymą (2007 m. balandţio 3 

d. Nr. X-1068). 

Sveikatos draudimo įmokos. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 

įstatymo (1996 m. geguţės 21 d. Nr. I-1343) 6, 8, 17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymui (2009 m. liepos 22 d. Nr. XI-391), įmokos uţ papildomą (savanoriškąjį) sveikatos 

draudimą PSSD įmokomis neapmokestinamos nuo 2010 m. sausio 1 dienos. 

Šiuo metu komercinis PSSD, nors jo plėtrai yra suteikiamos pelno mokesčio, socialinio 

draudimo ir sveikatos draudimo įmokų bei gyventojų pajamų mokesčių lengvatos, vis vien nėra 

labai populiarus. 2009 m. komerciniu PSSD buvo apdrausti tik apie 20 tūkst. Lietuvos gyventojų 

(individualaus PSSD produktų Lietuvos komercinio draudimo rinkoje nėra). Jei ši draudimo 

rūšis ir toliau bus skirta tik nedidelei, didesnes pajamas gaunančių asmenų grupei, tikėtina, kad 

ilgainiui Valstybės skiriamos mokestinės lengvatos PSSD plėtrai gali būti peržiūrėtos. 

 

Mokamos paslaugos 
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PSSD objektas bet kuriuo atveju yra išlaidų uţ mokamas t.y. iš PSDF, valstybės ar 

savivaldybių biudţetų neapmokamų paslaugų kompensavimas. PSSD platesniam mastui 

išvystyti, jo populiarumui (patrauklumui) uţtikrinti yra svarbi ir dar viena prielaida. Tai – teisės 

aktų reglamentuojančių mokamų sveikatos prieţiūros paslaugų masto ir leistinumo parengimas, 

jų nuolatinis tobulinimas, atnaujinimas. Aiškus ţinojimas, kokios paslaugos ir kokiomis 

sąlygomis yra mokamos sudarytų palankesnes sąlygas gyventojams pasirinkti PSSD, kaip realų 

tokių paslaugų išlaidų apmokėjimo šaltinį, draudimo įstaigoms - parengti tinkamas draudimo 

sutarčių sąlygas, o sveikatos prieţiūros įstaigoms planuoti papildomas pajamas ir tinkamai 

organizuoti mokamų paslaugų teikimą.  

Šiuo metu mokamų asmens sveikatos prieţiūros paslaugų teikimą reglamentuoja šie 

pagrindiniai teisės aktai:  

 Sveikatos sistemos įstatymo 11 str. 2d.  

 Sveikatos sistemos įstatymo 49 str.  

 Sveikatos prieţiūros įstaigų įstatymo 45 str. 1 dalies 10 p.  

 Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. 5 dalis  

 Sveikatos apsaugos ministro 1999-07-31 įsakymas Nr. 357 “Dėl mokamų 

asmens sveikatos prieţiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo 

tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” 

Teisės aktai mokamas paslaugas yra klasifikavę pagal du kriterijus:  

 nustatytos sveikatos prieţiūros paslaugos, kurios visais atvejais yra mokamos 

(išimtinai mokamos paslaugos) ir   

 nustatytos sveikatos prieţiūros paslaugos, kurios  tampa mokamomis, kai 

nesilaikoma nustatytos tvarkos nemokamoms paslaugoms gauti ar pacientas 

pageidauja brangiau kainuojančių ar papildomų paslaugų   

Tiek nustatytos išimtinai mokamos sveikatos prieţiūros paslaugos, tiek ir atvejai, 

kuriems esant paslaugos tampa mokamomis (SAM 1999-07-31 įsakymas Nr. 357) yra parengti 

pakankamai seniai ir neatitinka laikmečio aktualių, šiuo metų galiojančios sveikatos prieţiūros 

paslaugų apmokėjimo tvarkos, ES šalių gyventojų garantijų, sveikatos politikos tikslų.  

 

Politinės nuostatos 

 

Bandymai plačiu mastu įvesti papildomąjį sveikatos draudimą 

 

LR Vyriausybės 2009-2010 metų  pastangos plėsti papildomąjį sveikatos draudimą yra 

trečiasis šio finansinio instrumento diegimo plačių mastu bandymas Lietuvoje.  

Pirmasis bandymas buvo atliktas 1997 metais lygiagrečiai su privalomojo sveikatos 

draudimo diegimu. Šis bandymas aprašytas tarpinėje ataskaitoje ir knygoje “Papildomasis 

draudimas”.
46

 

Antrasis bandymas buvo atliktas 2007-2008 metais.  

2007-2008 m. buvo sukurta darbo grupė bei parengta Sveikatos santaupų sąskaitų (SSS) 

koncepcija, pateikta Vyriausybės strateginio planavimo komitetui, kur buvo priimtas politinis 

sprendimas dėl papildomo sveikatos draudimo įvedimo dviem etapais.  

Pirmuoju etapu papildomas draudimas butų siejamas su mokančiais pajamų mokestį 

gyventojais (buvo planuojama modelį įvesti per artimiausią gyventojų pajamų mokesčio 

maţinimo etapą), o atsiradus galimybėms jis būtų įvestas ir tiems, kurie jo nemoka. Sveikatos 

                                                 
46 Papildomasis sveikatos draudimas. - Vilnius : Sveikatos ekonomikos centras, 2000. 



Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė 

 31 

apsaugos ministerijai buvo pavesta parengti Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo pataisą ir 

papildomojo draudimo įgyvendinimo programą.  

Jei Vyriausybė būtų įgyvendinusi savo planus, nuolatiniai šalies gyventojai, jų 

darbdaviai galėtų papildyti sveikatos draudimą įmokomis į specialią asmeninę sąskaitą. Šioms 

įmokoms būtų taikomos mokestinės lengvatos. Draudimas turėjo būti savanoriškas: mokestinė 

lengvata taikoma tiems, kurie sutinka papildomai gautas lėšas naudoti sveikatos apsaugai.  

Draudimo objektas: Asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugos ir prekės, 

finansuojamos tiesiogiai gyventojų. Išlaidos vaistams ir medicininėms prekėms įsigyti, 

odontologinėms ir sanatorinėms paslaugoms, privačių sveikatos įstaigų teikiamoms paslaugoms, 

daliniai gyventojų mokėjimai uţ valstybinių įstaigų teikiamas paslaugas. Pinigai, sukaupti 

asmeninėse sąskaitose gali būti naudojami savanoriškojo draudimo polisams rinkoje pirkti. 

Draudimo rūšis: Draudimo įmokos kaupiamos asmeninėje apdraustojo sąskaitoje ir 

tiesiogiai (debitinės kortelės pagrindu) pervedamos sveikatinimo paslaugų ir prekių teikėjui 

sukauptų šioje sąskaitoje lėšų limito rėmuose. Tai asmeninių sveikatos santaupų sąskaitų 

pagrindu veikiantis draudimas (SSSD). Metų laikotarpyje nesunaudotos lėšos yra kaupiamos 

asmeninėje sąskaitoje ir gali būti naudojamos sveikatinimo  kaštams kompensuoti vėlesniais 

laikotarpiais. Apdraustajam mirus, nesunaudotos lėšos paveldimos. 

Draudţiamieji: Dirbantieji, socialiai paţeidţiami  gyventojai, pensininkai. Pradiniame 

reformos etape draudţiami dirbantieji šalies gyventojai. 

Sistemos administravimas: Administratoriumi turėtų būti Valstybinė ligonių kasa (VLK) 

arba konkurso tvarka pasirinkta finansinė institucija, uţtikrinanti geresnes nei siūlo VLK 

sąlygas. 

2008 pabaigoje 2009 metų pradţioje įgyvendinta mokestinės sistemos reforma pakeitė 

mokestinę aplinką šalyje. Pasikeitusi aplinka sąlygojo būtinybę surasti kitus nei LRV galvojo 

2008 metų rudenį kaupiamojo draudimo finansavimo kelius.  

Paţymėtina, kad papildomojo sveikatos draudimo diegimas yra atspindėtas visų nuo 

1996 metų veikusių Lietuvos Vyriausybių programiniuose dokumentuose. 

 

2000-2010 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybių programų apžvalga 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000–2004 metų programos
47

 11 skyriuje 

“Sveikatos apsauga”, buvo konstatuojama, kad “Vyriausybė pasirengusi priimti sprendimus, 

kurie dabartinę sveikatos apsaugos sistemą padarytų visiems prieinamą, saugią ir efektyvią, 

skatinančią medikus dirbti pacientui, racionaliai naudoti tam skirtas lėšas, o ţmones – rūpintis 

savo sveikata: 

…  

 bus skatinamas savanoriškas sveikatos draudimas ir įmonių sveikatos fondų 

formavimas ir veikla siejant tai su ekonominiais svertais ir socialinio draudimo 

sistema; 

 be sveikatos draudimo lėšų, bus įteisinta galimybė pacientams papildomai 

susimokėti uţ paslaugas, kai paslaugų vertė didesnė uţ apmokėjimą iš privalomojo 

sveikatos draudimo…” 

 

                                                 
47 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000–2004 metų programos” 2000 m. 

lapkričio 9 d. Nr. IX-20. 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos 9 skyriuje
48

 

“Sveikatos apsauga”, buvo konstatuojama, kad: 

…  

“9.9. Skatinant savanoriškąjį sveikatos draudimą, nustatyti konkrečias papildomas 

paslaugas apsidraudusiems savanoriškuoju sveikatos draudimu. 

9.15. Perţiūrėti ir padidinti sveikatos prieţiūros paslaugų įkainius, įtraukti į juos realias 

medicinos įrangos ir pastatų nusidėvėjimo sąmatas. Naudojant sveikatos prieţiūros įstaigų 

restruktūrizavimui ir modernizavimui numatytas struktūrinių fondų lėšas, prioritetą teikti 

pirminei sveikatos prieţiūrai,neatsiţvelgiant į šią veiklą vykdančios įstaigų nuosavybės 

formą…” 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 

priemonės
49

 numatė: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos nuostatos 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Įvykdymo data 

9. SVEIKATOS APSAUGA  
9.9. Skatinant savanoriškąjį sveikatos 

draudimą, nustatyti konkrečias 

papildomas paslaugas apsidraudusiems 

savanoriškuoju sveikatos draudimu 

Parengti ir patvirtinti 

Mokamų asmens 

sveikatos prieţiūros 

paslaugų teikimo tvarkos 

aprašą 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

2006 metų 

IV ketvirtis 

 

2004-2008 metų laikotarpiu programinės nuostatos buvo įgyvendintos iš dalies. 

Suteiktos mokestinės lengvatos bei pastangos rengiant papildomąjį sveikatos draudimo  sparčią 

plėtrą uţtikrinančius produktus rodė vyriausybių dėmesį sveikatos finansavimo tobulinimui. 

Statistiniai duomenys, atspindintys labai lėtus papildomojo draudimo plėtros tempus, rodo 

santykinai ribotą valstybinių institucijų bei privačių draudimo įmonių veiklos rezultatyvumą. 

 

Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje
50

 VI skyriuje 

“SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA” numatomi šie svarbiausi 2009 m. darbai:  

… 

“57. Skatinsime papildomą savanoriškąjį sveikatos draudimą, aiškiai apibrėţdami tokio 

draudimo objektą. 

… 

59. Siekdami iš sveikatos apsaugos sistemos išgyvendinti korupciją ir nelegalius 

mokėjimus, nustatysime oficialias priemokas uţ sveikatos prieţiūros paslaugas, dalį šių lėšų 

skirsime medikų darbo uţmokesčiui didinti…” 

 

Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos “Sveikatos 

sistemos politikos pagrindinės strateginės kryptys”  dalyje konstatuojama: 

… 

“710. Apskaičiuosime realius įkainius kaip pagrindinę prielaidą savanoriškam 

papildomam sveikatos draudimui įgyvendinti. 

                                                 
48 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos” 2004 m. gruodţio 14 d. Nr. X-43  
49 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos 

įgyvendinimo priemonių patvirtinimo”, 2005 m. kovo 24 d. Nr. 315 
50 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos”, 2008 m. gruodţio 9 d. Nr. XI-52 
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711. Skatinsime papildomą savanorišką sveikatos draudimą, aiškiai apibrėţdami tokio 

draudimo objektą. 

712. Aiškiai nustatysime sveikatos paslaugas, finansuojamas iš valstybės lėšų ir 

papildomo sveikatos draudimo. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo 

priemonės
51

 numatė: 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos trečios dalies nuostatos 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo  

data / žyma apie 

įvykdymą 

710. Apskaičiuosime realius įkainius 

kaip pagrindinę prielaidą 

savanoriškam papildomam sveikatos 

draudimui įgyvendinti 

1. Parengti ir patvirtinti naują asmens 

sveikatos prieţiūros paslaugų, 

apmokamų Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudţeto lėšomis, 

bazinių kainų nustatymo metodiką, 

siekiant apskaičiuoti realias sveikatos 

prieţiūros paslaugų kainas 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

2010 metų 

II ketvirtis 

711. Skatinsime papildomą 

savanorišką sveikatos draudimą, 

aiškiai apibrėţdami tokio draudimo 

objektą. 

 

1. Parengti papildomojo 

(savanoriškojo) sveikatos draudimo 

koncepcijos projektą (atitinka 2 

lentelės VI skyriaus 57 nuostatos 

priemonę) 

Sveikatos apsaugos 

ministerija, Finansų 

ministerija, 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, 

Ūkio ministerija 

2011 metų 

III ketvirtis 

 2. Parengti papildomojo 

(savanoriškojo) sveikatos draudimo 

koncepcijos įgyvendinamųjų teisės 

aktų projektus (atitinka 2 lentelės VI 

skyriaus 57  nuostatos 2 priemonę) 

Sveikatos apsaugos 

ministerija, Finansų 

ministerija, 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, 

Ūkio ministerija 

2011 metų 

III ketvirtis 

712. Aiškiai nustatysime sveikatos 

paslaugas, finansuojamas iš 

valstybės lėšų ir papildomo sveikatos 

draudimo 

Parengti ir patvirtinti paslaugų, kurios 

būtų papildomojo sveikatos draudimo 

objektas, sąrašą 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

2011 metų 

III ketvirtis 

 

 

2000–2009 metų Lietuvos papildomojo sveikatos draudimo rinka 

 

Namų ūkių išlaidos sveikatos apsaugai kaip potencialus papildomojo draudimo objektas. 

Piniginės ir natūrinės namų ūkių (NŪ) išlaidos sveikatos apsaugai tenkančios vienam 

NŪ nariui 1996-2008 m. laikotarpiu išaugo beveik 4,2 karto, o piniginės išlaidos – 3,8 karto. 

2008 m. vienas šeimos narys per mėnesį sveikatos apsaugai išleisdavo 31,1 lito (piniginės 

išlaidos), o per metus visos  piniginės NŪ išlaidos sveikatai nuo 354,4 milijono (1996 m.) 

pasiekė 1.253,2 milijonų 2008 m. Tai sudarė 4,2 proc. visų piniginių NŪ išlaidų.  

                                                 
51 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 
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Didţioji NŪ išlaidų sveikatos apsaugai dalis skiriama vaistams (pagal skirtingus 

paskaičiavimus nuo 70 iki 90 proc.  

 

 

Remiantis atlikta ES šalių PSSD rinkos analize, vidutiniškai ES šalių gyventojai PSSD 

skiria apie 25 proc. NŪ visų išlaidų ir keliose šalyse ši dalis viršija 40 proc. Jei darytume 

prielaidą, kad Lietuvoje per PSSD būtų išleidţiama nuo 25 iki 40 proc. piniginių NŪ išlaidų 

sveikatos apsaugai, tai į papildomojo sveikatos draudimo rinką galėtų patekti nuo 300 iki 500 

milijonų litų. 

NŪ išlaidos sveikatai, vienam NŪ nariui litais per mėnesį
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NŪ išlaidos Lietuvoje
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Sveikatos draudimo rinkos dinamikos apžvalga. 

Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisijos oficialiai skelbiamais 

duomenimis sveikatos draudimo įmokos (įskaitant papildomąjį sveikatos draudimą, kitą 

sveikatos draudimą ir draudimą ligos atvejui bei draudimą nuo nelaimingų atsitikimų) 2002 – 

2008 m. laikotarpiu išaugo 2,6 karto (2002-2009 m. laikotarpiu, dėl ekonominės krizės, santykis 

sumaţėjo iki 2,1 karto). 

 

Draudimo veiklos rezultatai, milijonais litų 
 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Draudimo įmokos 39,19 41,34 44,64 55,45 69,75 87,13 103,55 84,05 

Papildomasis sveikatos draudimas       25,92 18,17 

Kitas sveikatos draudimas       77,63 65,88 

Draudimas ligos atvejui bei 

draudimas nuo nelaimingų 

atsitikimų 

39,19 41,34 44,64 55,45 69,75 87,13   

         

Apmokėtos žalos (išmokos) 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Sveikatos draudimas 10,68 13,35 14,20 15,20 20,65 24,29 37,11 44,94 

Papildomasis sveikatos draudimas       15,53 24,10 

Kitas sveikatos draudimas       21,57 20,84 

Draudimas ligos atvejui bei 

draudimas nuo nelaimingų 

atsitikimų 

10,68 13,35 14,20 15,20 20,65 24,29   

Išmokų/įmokų santykis, 

procentais (Nuostolingumas) 
27,24% 32,29% 31,80% 27,42% 29,60% 27,88% 35,83% 53,47% 

Šaltinis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 
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Lietuvos papildomojo sveikatos draudimo rinka
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Išmokų/įmokų santykis, procentais Sveikatos draudimo įmokos, mil. Lt Sveikatos draudimo išmokos, mil. Lt

Apmokėtos ţalos (išmokos) per tą patį 2002-2008 m. laikotarpį išaugo beveik 3,5 karto 

(2002-2009 m. laikotarpiu, santykis išaugo iki 4,2 karto). Šios draudiminės veiklos 

išmokų/įmokų santykis (nuostolingumas) nuo 2002 m. (27,2 proc.) išaugo iki beveik 53,5 proc. 

Šaltinis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 

Nuo 2008 m. Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisija pradėjo oficialiai 

skelbti papildomojo sveikatos draudimo veiklos duomenis. Šis draudimas, kuris sudaro 

pateikiamos analizės pagrindą 2008 apima tik apie 25 procentus su sveikata susieto draudimo 

rinkos. 75 procentai šios rinkos tenka rizikoms susijusiomis su kelionėmis bei buvimu 

uţsienyje.   

Kaip matome iš pateiktos lentelės, 2008 m. papildomojo sveikatos draudimo įmokos pasiekė 

beveik 26 milijonus litų ir veiklos nuostolingumas siekė apie 60 proc. Tačiau 2009 m. dėl 

sumaţėjusių įmokų ir išaugusių išmokų, papildomojo sveikatos draudimo veikla tapo nuostolinga – 

išmokos viršijo metines įmokas ir veiklos nuostolingumas pasiekė beveik 133 proc.  

 

Draudimo veiklos rezultatai, papildomasis sveikatos draudimas 

Papildomas savanoriškas sveikatos draudimas 2008 2009 

Įmokos, litais 25.918.602 18.165.569 

Sudarytos draudimo sutartys, vnt. 915,0 998,0 

Apdraustųjų skaičius, metų gale 23.389 17053 

Vidutinis apdraustųjų skaičius tenkantis vienai sutarčiai 25,6 17,1 

Vidutinė sutarties kaina, litais 28.326,3 18.202,0 

Vidutinė įmoka vienam apdraustajam, litais 1.108,2 1.065,2 

Išmokos, litais 15.534.320 24.095.239 

Išmokų kiekis, vnt. 80.291 122.749,0 

Išmokos vertė, litais 193,5 196,3 

Išmokų/įmokų santykis, procentais (Nuostolingumas) 59,94% 132,64% 

Šaltinis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 
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Papildomojo sveikatos draudimo rinką ribojantys veiksniai 

Santykinai maţa papildomojo sveikatos draudimo Lietuvoje rinka gali būti sąlygota 

kelių prieţasčių.  

Visų pirma, tai labai ţemas papildomojo draudimo efektyvumas (išmokų/įmokų santykis 

(nuostolingumas) dalinai ne kriziniais 2008 m. buvo apie 60 proc.). 2009 m. ši veikla tapo 

nuostolinga. Per 2010 m. 5 mėn. PSSD teikiančių įmonių veiklos rezultatai pagerėjo ir uţ 5 

mėn. laikotarpį išmokų/įmokų santykis sudarė 62,69%. Tai parodo, kad PSSD sistemos 

administravimo kaštai gana aukšti, bet ir tai, kad finansinis sistemos stabilumas gana rizikingas. 

Antra, kaip matome iš aukščiau pateiktos lentelės, dabartiniam komerciniam PSSD 

būdingas nepalankus draudimo išmokų pobūdis (daţniausiai draudimo rinka laiduoja kelias 

gerokai maţesnes išmokas (vidutinė išmokos vertė apie 200 litų), nei vidutinė įmoka (vidutinė 

metinė grupinio draudimo įmokos asmeniui vertė – apie 1000 litų). 

Trečia, - nelabai aiškus tiek PSSD tiek PSDF draudimo objektas. 

Ketvirta, - ribotas (kaip matome iš aukščiau pateiktos NŪ sveikatos apsaugai išlaidų 

analizės) gyventojų mokumas. 

 

Papildomojo sveikatos draudimo plėtrą skatinantys veiksniai 

Pastarąjį dešimtmetį visos LR vyriausybės pasisakė uţ papildomojo draudimo plėtrą. 

Apklausius Lietuvoje veikiančias ir papildomojo sveikatos draudimo paslaugas teikiančias ar 

numatančias teikti draudimo kompanijas šie veiksniai pagal reikšmingumą pasiskirsto sekančiai: 

 Mokestinės lengvatos 

 Privalomojo sveikatos draudimo garantuojamų paslaugų paketo apibrėţtumas 

 

Priemokų už privalomojo sveikatos draudimo kompensuojamas paslaugas įvedimo 

tikslingumas  

Priemokos, vertinant jas kaip sveikatos finansavimo padidinimo ir paklausos sveikatos 

paslaugoms ir medicininėms prekėms sumaţinimo priemonę, būtų efektyvios, jei jos būtų 

įvedamos daugeliui paslaugų ir beveik visiems šalies gyventojams. Priemokų kritikai, kurių 

pozicija yra artima PSO nuostatoms, teigia, kad net ir dėl priemokų padidėjęs sveikatos sistemos 

finansavimas nebūtinai reiškia efektyvesnę sveikatos apsaugą. Pavyzdţiui, jei įvedus priemokas 

dalis šalies gyventojų apribos paslaugų vartojimą ir nedideli sveikatos sutrikimai įsisenės, yra 

tikėtinas sveikatos prieţiūros kaštų, būtinų uţdelstoms ligoms gydyti, augimas ateityje. 

Visuotinas priemokų įvedimas  Europos valstybėse naudojamas labai retai, o, įvedus 

priemokas, jų kompensavimas ne visuomet tampa papildomojo draudimo objektu. Papildomąjį 

draudimą priemokų kompensavimui naudoja tik 11 iš visų ES šalių.  

Lietuvos gyventojų nuomonė dėl priemokų įvedimo yra aiškiai neigiama. 60 proc. šalies 

gyventojų (pagal reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliktą 2010 m. birţelio mėn. 

pradţioje) mano, kad jokių priemokų uţ gyventojams suteikiamas sveikatos prieţiūros 

paslaugas neturėtų būti, 21 proc. - kad priemokos gali būti tik uţ kai kurias paslaugas, 14 proc. 

galvoja, kad socialiai paţeidţiami asmenys jokių priemokų neturėtų mokėti ir tik 5 proc., 

gyventojų sutiktų mokėti priemokas be jokių išimčių. Be to pagal reprezentatyvią gyventojų 

apklausą, jei priemokos būtų įvestos, tai 70 proc. gyventojų manymu, jos turėtų būti tik uţ 

paslaugas, kurios nėra gyvybiškai būtinos. 

Remiantis kokybinės medicinos personalo apklausos rezultatais (atliktos 2010 m. 

birţelio mėn.), 51 proc. medikų mano, kad priemokos turi būti mokamos tik uţ kai kurias 

paslaugas, 27 proc., - galvoja, kad jokių priemokų neturi būti ir tik 13 proc., - teigia, kad visi be 

išimčių turi mokėti priemokas.  
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PSSD objekto pasirinkimas  

Atlikus reprezentatyvią Lietuvos gyventojų, kokybines medicinos darbuotojų ir 

medicinos įstaigų vadovų apklausas, galima teigti, kad labiausiai tiek gyventojų, tiek medicinos 

darbuotojų apklausose išreikštas preferencijas atitiktų vaistų, ar vaistų priemokų (taip galvoja 

apie 61 proc. apklaustų gyventojų ir 39 proc. medikų) bei dantų gydymo ir protezavimo išlaidų 

kompensavimas (taip galvoja apie 59 proc. apklaustų gyventojų bei 60 proc. medikų). 45 proc. 

gyventojų norėtų, kad būtų kompensuojamos sanatorinio gydymo išlaidos (panašiai galvoja apie 

35 proc. medikų). 

Tačiau atsakydami į klausimą, kokią naudą duoda, ar duotų papildomasis draudimas, 53 

proc. šalies gyventojų akcentavo “garantijas, kad sunkiai susirgus, nepritruks lėšų gydymui” (taip 

pat mano ir apie 52 proc. medikų, nors taip galvoja tik viena iš 7 draudimo kompanijų atsakiusių į 

jiems išsiųstas anketas). 43 proc. šalies gyventojų mano, kad PSSD galėtų uţtikrinti aukštesnę 

paslaugų kokybę (taip pat galvoja 30 proc. medikų), 38 proc. gyventojų skaito, kad PSSD padėtų 

gauti sveikatos prieţiūros paslaugas laiku ir sumaţėtų korupcija (panašiai galvoja beveik 32 proc. 

medikų). Maţiausiai gyventojai tiki, kad dėl PSSD pacientai bus aptarnaujami kultūringiau – tik 13 

proc. (11 proc. medikų) ir išaugs medikų atlyginimai – 11 proc. (22 proc. medikų.).  

Remiantis ES šalyse egzistuojančių PSSD modelių veiklos ir papildomojo draudimo 

objektų analize, atsiţvelgiant į teorinio draudiminės rinkos modeliavimo rezultatus, o taip pat 

įvertinat reprezentatyvios apklausos išvadas galima teigti, kad priimtiniausiu PSSD objektu 

gyventojams turėtų būti garantijos gyventojams, kad sunkiai susirgus jie nepritruks lėšų 

gydymui, o taip pat jau dabar gyventojų patiriamų ženklių išlaidų vaistams, dantų ir 

sanatoriniam gydymui kompensavimas.  

Draudimo kompanijos mano, kad perspektyviausia būtų kompensuoti sveikatos 

paslaugas, antruoju prioritetu laikomas dantų gydymo ir vaistų kompensavimas. Iš 7 atsakiusių  

draudimo kompanijų, tik 2 palankiai vertina sanatorinio gydymo kompensavimo galimybę.  

Gyventojų, medikų bei draudimo kompanijų interesų neatitikimas rodo, draudimo 

objekto kompleksiškumą bei būtinybę derinti šiuos interesus.  
 

VI. GYVENTOJŲ IR MEDIKŲ NUOMONĖS VERTINIMAS.  
Reprezentatyvios gyventojų apklausos rezultatai ir jų palyginimas su kokybinių apklausų 

rezultatais 

 

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2010 m. birţelio 4 – 13 d. 

(atliko UAB “Vilmorus”). Atliktos apklausos klausimai pateikti  šios ataskaitos priede Nr.10. 

Kokybinės medikų ir draudikų apklausos buvo atliktos 2010 m. birţelio mėn.  

Kokybinių apklausų metu į anketų klausimus atsakė: 

 176 medikai (gydytojai, slaugytojai), iš privačių ir iš viešųjų įstaigų; 

 36 sveikatos prieţiūros įstaigų vadovai; 

 7-ios draudimo bendrovės. 

Kokybinių apklausų klausimai pateikti prieduose Nr.11. Nr.12.  

 

Reikšmingiausi gautos reprezentatyvios gyventojų ir medikų apklausos rezultatai 

pateikiami ţemiau. 
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Kas Jus tenkina ir kas netenkina dabartinėje Lietuvos sveikatos 

apsaugos sistemoje? (balais nuo 0 iki 4)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Paslaugų prieinamumas

Solidarumas sveikatos sistemoje

Sveikatos paslaugų kokybė

Aptarnavimo gydymo įstaigose

kokybė

Paslaugų sąrašas

Sveikatos sistemos valdymas

Gyventojai

Medikai (176)

Draudikai (7)

 

Klausimas. Kas Jus tenkina ir kas netenkina dabartinėje Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje? 

 
 Tenkina Greičiau 

tenkina 

Nei 

tenkina, nei 

netenkina 

Greičiau 

netenkina 

Netenkina 

1. Paslaugų prieinamumas (galimybė laiku gauti 

reikiamas paslaugas) 

4 3 2 1 0 

2. Solidarumas sveikatos sistemoje (gydymo paslaugos 

šalies gyventojams teikiamos pagal jų poreikius, o ne 

pagal jų finansines galimybes) 

4 3 2 1 0 

3. Sveikatos paslaugų kokybė (teikiamos sveikatos 

paslaugos atitinka gyventojų poreikius) 

4 3 2 1 0 

4. Aptarnavimo gydymo įstaigose kokybė (teikiamos 

sveikatos paslaugos atitinka gyventojų lūkesčius) 

4 3 2 1 0 

5. Paslaugų sąrašas (gaunamos visos būtinos gydymo 

paslaugos) 

4 3 2 1 0 

6. Sveikatos sistemos valdymas (veikiantys šalyje 

įstatymai bei institucijų darbas atitinka gyventojų 

poreikius) 

4 3 2 1 0 

 

Atsakymai į šį kompleksinį klausimą buvo vertinami skalėje nuo 0-4 balų. Iš pateikto 

ţemiau paveikslo galima matyti, kad gyventojų sveikatos sistemos vertinimas beveik visais 

aspektais arčiau atsakymo “Greičiau netenkina”, nors santykinai geriau vertinamas paslaugų 

sąrašas, aptarnavimo kokybė ir paslaugų prieinamumas. Medicinos personalas sveikatos sistemą 

vertina šiek tiek geriau – “Nei tenkina, nei netenkina” variantas, o santykinis atskirų sveikatos 

sistemos elementų vertinimas labai panašus į gyventojų vertinimą. Gal kiek kritiškiau medikai 

pasisako apie sveikatos sistemos valdymo kokybę. Prasčiausiai – neigiamai, - sveikatos sistemą 

vertina draudimo kompanijos beveik visais aspektais (išskyrus sveikatos paslaugų kokybę, kuri 

atitiktų atsakymo - “Nei tenkina, nei netenkina” variantą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jaunesni asmenys ne tik daţniau perka PSSD paslaugas, 

nei kiti, bet ir santykinai geriau vertina sveikatos sistemą. Ţemiau pateiktame paveiksle yra 
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pavaizduotas šio kompleksinio klausimo vidurkis pagal visus 6 sveikatos sistemos vertinimo 

aspektus. Paslaugų kokybė tenkina 35 proc., o teikiamų paslaugų sąrašas tenkina net 45 proc., 

būtent iki 29 metų amţiaus asmenis. Sistemą prasčiausiai vertina 40-49 metų amţiaus ţmonės. 

 

Respondentų procentas pagal amžiaus grupę: 
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Kokio lygio solidarumas yra Jums priimtinas? (vienas iš atsakymų), procentai

67,0%
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50,0%

60,0%
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80,0%

Visi šalies nuolatiniai

gyventojai turi gauti to

paties lygio paslaugas

Valstybė turi garantuoti

kokybiškas to paties lygio

paslaugas tik sąžiningai

mokantiems mokesčius ir

sveikatos draudimo įmokas

bei socialiai remtiniesiems

Gyventojai, mokantys

daugiau mokesčių ir

sveikatos draudimo įmokų

turi gauti daugiau sveikatos

paslaugų 

Neturiu nuomonės

Gyventojai

Medikai (176)

 

Klausimas. Kokio lygio solidarumas yra Jums priimtinas? (vienas iš atsakymų) 

 

o Visi šalies nuolatiniai gyventojai turi gauti to paties lygio paslaugas. Sergantieji 

visi lygūs.  

o Valstybė turi garantuoti kokybiškas to paties lygio paslaugas tik sąţiningai 

mokantiems mokesčius ir sveikatos draudimo įmokas bei socialiai remtiniems. 

Vengiantys mokėti mokesčius ir sveikatos draudimo įmokas uţ sveikatos 

paslaugas turi susimokėti patys 

o Gyventojai, mokantys daugiau mokesčių ir sveikatos draudimo įmokų, turi gauti 

daugiau sveikatos paslaugų nei tie gyventojai, kurių sveikatos prieţiūros 

finansavimu rūpinasi valstybė 

o Neturiu nuomonės 

 

Gyventojų ir medikų nuomonė atsakant į šį klausimą ţenkliai išsiskyrė. Dauguma 

gyventojų – 67 proc. galvoja, kad “Visi šalies nuolatiniai gyventojai turi gauti to paties lygio 

paslaugas. Sergantieji visi lygūs”, - tai yra turi gauti paslaugas nepriklausomai nuo to, ar moka, 

ar nemoka mokesčių ir tik 23 proc. paslaugų teikimą sieja su mokesčių mokėjimu. Medicinos 

personalas pasisako uţ vienodos kokybės paslaugas visiems, bet yra  maţiau pakantus, 

nemokantiems mokesčių–apie 31 proc. mano, kad paslaugas be jokių išankstinių sąlygų turi 

gauti visi gyventojai, o beveik 51 proc. galvoja, kad “Valstybė turi garantuoti kokybiškas to 

paties lygio paslaugas tik sąţiningai mokantiems mokesčius ir sveikatos draudimo įmokas bei 

socialiai remtiniems. Vengiantys mokėti mokesčius ir sveikatos draudimo įmokas uţ sveikatos 

paslaugas turi susimokėti patys”. Apie 14 proc. medikų pritartų nuomonei, kad “Gyventojai, 

mokantys daugiau mokesčių ir sveikatos draudimo įmokų, turi gauti daugiau sveikatos paslaugų 

nei tie gyventojai, kurių sveikatos prieţiūros finansavimu rūpinasi valstybė”. Toks esminis 

nuomonių skirtumas gali būti susijęs su tuo, kad medikai yra geriau informuoti, jog 

sveikatinimo sistema finansuojama per sveikatos draudimo sistemą ir priklauso sumokamų 

mokesčių dydţio.  
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Ar esate apdraustas(-ta)/apsidraudęs(-dusi) papildomuoju (savanorišku) sveikatos 

draudimu? (Vienas iš atsakymų, procentai)

25,0%
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17,0%

51,1%

43,1%

5,7%
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10,0%

20,0%
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40,0%

50,0%

60,0%

Taip, arba norėčiau apsidrausti Ne ir nesiruošiu Nežinau, kas tai yra

Gyventojai

Medikai (176)

 

Klausimas. Ar esate apdraustas/apsidraudęs papildomu sveikatos draudimu? Vienas 

atsakymas 
o Taip 

o Ne, bet norėčiau būti apdraustas/ apsidrausti 

o Ne, ir nesiruošiu 

o Neţinau, kas tai yra 

 

Gyventojų ir medikų nuomonė atsakant į šį klausimą išsiskyrė. 25 proc. gyventojų yra, ar 

norėtų apsidrausti papildomuoju sveikatos draudimu, o net 57 proc. – nėra apsidraudę ir 

nesiruošia. Medikai net 51 proc. yra ar norėtų apsidrausti PSSD.  

 

Papildomuoju sveikatos draudimu labiausiai domisi jaunesni (iki 29 metų), santykinai 

daug uţdirbantys asmenys. Vyresnio amţiaus gyventojus PSSD domina maţiau. Vyresnio 

amţiaus respondentai maţiau perka ir maţiau norėtų gauti PSSD teikiamų paslaugų. Ši 

tendencija pasikeičia tik sulaukus daugiau nei 70 metų, kai vėl pradedama domėtis PSSD 

paslaugomis (tikėtina, darydami prielaidą, kad senjorus privalėtų papildomai drausti valstybė).  
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Respondentų procentas pagal amžiaus grupę 

 

 

 

Koreliacija tarp pajamų dydţio ir noro draustis PSSD nėra stipri, todėl galima teigti, 

pajamų dydis beveik neturi įtakos norui naudotis PSSD paslaugomis.  

 

Respondentų procentas pagal pajamas vienam asmeniui per mėnesį 

 



Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė 

 44 

Kokią naudą, Jūsų manymu, duoda/ar galėtų duoti papildomas sveikatos 

draudimas? (pažymėti iki 3 svarbiausių atsakymų)

38,0%

13,0%

43,0%

38,0%

14,0%

53,0%
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Aukštesnė

paslaugų kokybė

Mažesnė

korupcija

gydymo

įstaigose 

Išnyktų

valstybinio

sveikatos

finansavimo

monopolis

Garantijos, kad

sunkiai susirgus,

nepritrūks lėšų

gydymui

Aukštesni medikų

atlyginimai

Efektyvesnis lėšų

panaudojimas

sveikatos

sistemoje 

Gyventojai

Medikai (176)

 

Klausimas. Kokią naudą, Jūsų manymu, duoda/ar galėtų duoti papildomas sveikatos 

draudimas? 
Ne daugiau 3 atsakymų 

 Sveikatos paslaugos gaunamos laiku 

 Pacientai aptarnaujami kultūringiau 

 Aukštesnė paslaugų kokybė 

 Maţesnė korupcija gydymo įstaigose  

 Išnyktų valstybinio sveikatos finansavimo monopolis 

 Garantijos, kad sunkiai susirgus, nepritrūks lėšų gydymui 

 Aukštesni medikų atlyginimai 

 Efektyvesnis lėšų panaudojimas sveikatos sistemoje  

Dauguma apklaustųjų šalies gyventojų mano, kad pagrindinė nauda, kurią galėtų suteikti 

PSSD – tai “Garantijos, kad sunkiai susirgus, nepritrūks lėšų gydymui”. Šio poţiūrio laikosi 

visos amţiaus grupės (didţiausias procentas 40-49 m. amţiaus grupė (61,5 proc.) ir iki 29 m. 

amţiaus grupė (52,2 proc.)). Taip pat svarbi yra paslaugų kokybė (43 proc.) ir garantija, kad 

paslaugos būtų suteiktos laiku (38 proc.). Medikų nuomonė apie galimą PSSD naudą beveik 

visiškai sutampa tik dėl garantijų susirgus, tačiau jų nuomonė prastesnė, apie tai, kad PSD gali 

pagerinti paslaugų kokybę, kad paslaugos būtų suteikiamos laiku, kad būtų maţesnė korupcija, 

ar lėšos sveikatos sistemoje būtų naudojamos efektyviau.  

Taip pat vertėtų paminėti, kad iš 7 draudimo kompanijų atsiuntusių atsakymus į šį 

klausimą, tik viena, kaip galimą PSSD naudą paminėjo garantijas sunkiai susirgus. 
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Jūsų nuomone, ar valstybė turėtų finansiškai remti papildomo sveikatos draudimo 

plėtrą? (vienas iš atsakymų, procentai)
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Klausimas. Jūsų nuomone, ar valstybė turėtų finansiškai remti papildomo sveikatos draudimo 

plėtrą? (vienas iš atsakymų) 
 

 Taip (Papildomas draudimas yra vienas iš esminių šalies prioritetų. Valstybė turi 

taikyti mokestines lengvatas ţmogui, apsidraudusiam papildomu sveikatos 

draudimu bei teikti papildomą pagalbą iš valstybės biudţeto) 

 Iš dalies taip (Papildomas draudimas yra svarbus visuomenei, bet ne tiek, kad būtų 

naudojamos biudţeto lėšos. Papildoma pagalba iš biudţeto nėra tikslinga, bet 

mokestinės lengvatos turėtų būti taikomos) 

 Ne (Papildomas sveikatos draudimas yra kiekvieno gyventojo asmeninis reikalas, 

ir jo valstybei remti nereikia) 

Tiek gyventojų, tiek medikų nuomonė šiuo klausimu gana panaši – šiai nuomonei 

pritaria 85 gyventojų ir apie 80 proc. medikų. Tačiau gyventojai daugiau nei medikai norėtų, 

kad valstybė ne tik suteiktų lengvatas apsidraudusiems, bet ir papildomą pagalbą iš valstybės 

biudţeto (58 proc.). Toks nuomonių skirtumas gali būti susijęs ir su tuo, kad gyventojai 

(atsakydami į kitus klausimus) dar nuo tarybinių laikų yra įpratę gauti “nemokamą gydymą” ir 

neigiamai vertina didesnes PSSD įmokas, ar priemokų įvedimą uţ teikiamas sveikatinimo 

paslaugas. 
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Jūsų nuomone, ką reikėtų kompensuoti iš papildomo sveikatos draudimo lėšų?
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siuntimo)

Gyventojai

Medikai (176)

 

Klausimas. Jūsų nuomone, ką reikėtų kompensuoti iš papildomo sveikatos draudimo lėšų? 

Galimi keli atsakymai 

 Valstybės nekompensuojamųjų vaistų kainas ir/ar priemokas uţ 

kompensuojamuosius vaistus 

 Dantų gydymo ir protezavimo išlaidas 

 Sąskaitas uţ valstybinėse gydymo įstaigose teikiamas mokamas paslaugas bei 

oficialias priemokas 

 Sąskaitas uţ privačių gydymo įstaigų teikiamas paslaugas 

 Sanatorinio gydymo išlaidas 

 Papildomas išlaidas uţ aukštesnę nei garantuoja valstybė aptarnavimo kokybę 

(pvz., vienvietė palata ligoninėje, gydymas be eilės, specialisto konsultacija be 

siuntimo) 

Dauguma apklaustųjų šalies gyventojų mano, kad PSSD galėtų kompensuoti išlaidas 

vaistams, dantų gydymo ir protezavimo bei sanatorinio gydymo išlaidas. Jie norėtų, kad būtų 

kompensuojamos tos išlaidos, kurias gyventojai patiria ir dabar. Medikų nuomonė apie galimą 

kompensavimą iš PSSD sutampa tik dėl dantų gydymo ir protezavimo, tačiau vaistų ir 

sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimą, jie vertina prasčiau. Tačiau medikai labiau linkę 

norėti, kad PSSD kompensuotų papildomas (gyventojų tiesiogiai apmokamas) išlaidas gydymo 

įstaigose. 
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Ar pritariate, ar nepritariate papildomo sveikatos draudimo sistemos plėtrai?  

(Vienas iš atsakymų)
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Ne, nepritariu

Gyventojai

Medikai (176)

 

Klausimas. Ar pritariate, ar nepritariate papildomo sveikatos draudimo sistemos plėtrai?  

Vienas atsakymas 

 Taip, pritariu 

 Pritariu tik tuo atveju, jei nepablogėtų paslaugų teikimas tiems, kurie nebus 

apsidraudę papildomu sveikatos draudimu 

 Ne, nepritariu 

Valstybės sveikatos politikos formuotojams turėtų būti įdomus gyventojų ir medikų 

nuomonių sutapimas ir aukštas pritarimas (apie 50 proc.) dėl PSSD plėtros su sąlyga – “tik tuo 

atveju jei nepablogėtų paslaugų teikimas tiems, kurie nebus apsidraudę papildomu sveikatos 

draudimu”. Besąlygiškai PSSD plėtrai labiau linkę pritarti medikai (36 proc.), o gyventojai 

labiau linkę plėtrai besąlygiškai nepritarti (26 proc.). Didesnis, besąlyginis PSSD plėtrai 

pritarimas iš medikų pusės gali būti paremtas noru, kad PSSD plėtra į sveikatinimo sistemą 

pritrauktų daugiau lėšų. 
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Kokią metinę draudimo įmoką Jūs sutiktumėte mokėti už papildomojo sveikatos 

draudimo teikiamas paslaugas? (vienas iš atsakymų)
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Klausimas. Kokią metinę draudimo įmoką Jūs sutiktumėte mokėti už papildomo sveikatos 

draudimo teikiamas paslaugas? Vienas atsakymas 

 Nesutikčiau mokėti jokios įmokos 

 1-200 litų per metus 

 201-500 litų per metus 

 501- 1000 litų per metus 

 1001-2000 litų per metus 

 2001- 3000 litų per metus 

 Daugiau negu 3000 litų per metus 

 

Gyventojų ir medikų nuomonės dėl įmokų dydţio ţenkliai išsiskyrė – beveik 60 proc. 

gyventojų nesutiktų mokėti jokių PSSD įmokų (du kart daugiau nei medikai), tik 35 proc. 

gyventojų sutiktų mokėti iki 200 litų į metus ir tik 4 proc. – nuo 200 iki 500 litų (tokią sumą 

sutiktų mokėti beveik 22 proc. medikų). Medikų pritarimas didesnėms PSSD įmokoms gali būti 

paremtas tikėjimu, kad PSSD plėtra ir didesnės įmokos gali į sveikatinimo sistemą pritraukti 

daugiau lėšų. 

Iš septynių į panašų klausimą atsakiusių draudimo bendrovių (Kokią metinę draudimo 

įmoką už standartinį papildomojo asmeninio sveikatos draudimo paketą, Jūsų nuomone, turėtų 

mokėti šalies gyventojas?) tik viena bendrovė atsakė, kad įmokos dydis galėtų būti nuo 200 iki 

500 litų. Šešios bendrovės galvoja, kad įmokos turi būti didesnės nei 500 litų, o 4 iš jų laiko, kad 

įmokos turi viršyti 1000 litų į metus. 
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Kuriai iš šių Lietuvos gyventojų grupių papildomas sveikatos draudimas yra/ būtų 

reikalingiausias? 
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Klausimas. Kuriai iš šių Lietuvos gyventojų grupių papildomas sveikatos draudimas yra/ būtų  

reikalingiausias? Vienas atsakymas. 
 

 Daugumai Lietuvos gyventojų 

 Pasiturintiems Lietuvos gyventojams 

 Socialiai remtiniems Lietuvos gyventojams 

 Niekam 

 

Šiuo klausimu tiek gyventojų, tiek medikų nuomonės beveik sutapo ir yra galvojama, 

kad PSSD gali būti naudingas visiems šalies gyventojams – tiek pasiturintiems, tiek socialiai 

remtiniems, - t.y PSSD turėtų būti masinis.  
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Jei sutiktumėte papildomai skirti savo lėšų sveikatos draudimui, kokie būdai Jums 

būtų priimtiniausi? 
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Klausimas. Jei sutiktumėte papildomai skirti savo lėšų sveikatos draudimui, kokie būdai Jums 

būtų priimtiniausi? Galimi keli atsakymai. 
 

 Sutikčiau mokėti didesnę privalomojo sveikatos draudimo įmoką 

 Drausčiausi papildomu sveikatos draudimu 

 Kaupčiau lėšas specialiai sveikatos išlaidoms skirtoje sąskaitoje 

 Nesutinku sveikatos draudimui skirti papildomų lėšų 

Šiuo klausimu gyventojų ir medikų nuomonės ţenkliai išsiskyrė. Net 57 proc. gyventojų 

nenorėtų PSSD skirti papildomų lėšų (medikai – tik 21 proc.), ir apie 30 proc. gyventojų sutiktų 

kaupti lėšas specialioje sveikatos sąskaitoje. Tačiau, jei įvertinti, kaip į tą patį klausimą atsako 

respondentai, sutinkantys skirti papildomų lėšų PSSD (atmetus nesutinkančius mokėti), 

atsakymai tiek gyventojų, tiek medikų tampa palyginami. 61-65 proc. respondentų sutiktų kaupti 

lėšas sveikatos sąskaitose, o apie 26 proc. draustųsi PSSD. 

Medikų didesnis pritarimas skirti lėšų PSSD gali būti paremtas noru, kad PSSD plėtra į 

sveikatinimo sistemą pritrauktų daugiau lėšų. 
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Jei norėtumėte apsidrausti papildomu sveikatos draudimu, ar sutiktumėte, kad 

draudimo įmokos būtų.(vienas iš atsakymų)
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Klausimas. Jei norėtumėte apsidrausti papildomu sveikatos draudimu, ar sutiktumėte, kad 

draudimo įmokos būtų: 
 

 Visiems vienodos 

 Sveikesni mokėtų maţiau 

 Nepasiturintys mokėtų maţiau 

 Neturiu nuomonės 

Šiuo klausimu gyventojų ir medikų nuomonės nesutampa. Net 45 proc. medikų mano, 

kad įmokos turėtų būti visiems vienodos (taip galvoja 32 proc. gyventojų), tačiau net 29 proc. 

gyventojų galvoja, kad įmokos nepasiturintiems turėtų būti maţesnės (tokią nuomonę turi apie 

17 proc. medikų). 18 proc. medikų galvoja, kad sveikesni turi mokėti maţesnes PSSD įmokas, 

bet tik 6 proc. gyventojų sutinka su tokiu teiginiu. Pastebėtina, kad gyventojai maţiausiai 

palaiko komerciniam PSSD palankiausą atsakymą - „sveikesni mokėtų maţiau“. 
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Jei norėtumėte apsidrausti papildomu sveikatos draudimu, kokiais draudikais labiausiai 

pasitikėtumėte? (galimi keli atsakymai)
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Klausimas. Jei norėtumėte apsidrausti papildomu sveikatos draudimu, kokiais draudikais 

labiausiai pasitikėtumėte? Galimi keli atsakymai. 

 

 Privačiomis draudimo kompanijomis 

 Ne pelno siekiančiomis įstaigomis (ar jų asociacijomis) 

 Gydymo įstaigomis 

 Valstybinėmis įstaigomis (pavyzdţiui, Valstybinė ligonių kasa, SODRA) 

 Neturiu nuomonės 

Šiuo klausimu gyventojų ir medikų nuomonės sutapo tik dėl pasitikėjimo ne pelno 

siekiančiomis įmonėmis ir pasitikėjimo gydymo įstaigomis, kaip potencialiais draudikais. 

Valstybinėmis draudimo įmonėmis daugiausiai pasitiki gyventojai (33 proc.), bet beveik 

dvigubai maţiau pasitiki medikai. Privačiomis draudimo bendrovėmis medikai pasitiki panašiai 

tiek pat, kiek ir valstybiniais draudikais (15 proc.), o gyventojai privačiomis draudimo 

bendrovėmis pasitiki maţiausiai (tik 9 proc.).  

Galima daryti išvadą, kad teisinių prielaidų leidţiančių sveikatos draudimo rinkoje 

dalyvauti ne tik privatiems draudikams, tiek gyventojams, tiek medikams būtų priimtinas ir, 

tikėtina, taip būtų sukuriamos geresnės sąlygos konkurencijai šiame sektoriuje. PSSD plėtros 

galimybes tobulinant rinkodarą atspindi tai, kad apie trečdalis respondentų neturi nuomonės 

kokia draudimo organizavimo institucine forma verta pasitikėti. 
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Ką jūs galvojate apie svarstomos galimybės įvesti papildomas priemokas už valstybinėse 

gydymo įstaigose teikiamas paslaugas?
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Klausimas. Šiuo metu trūksta lėšų gyventojų sveikatos apsaugai užtikrinti, todėl yra 

svarstomos galimybės įvesti papildomas priemokas už valstybinėse gydymo įstaigose teikiamas 

paslaugas. Kuriam iš šių variantų Jūs labiausiai pritariate? Vienas atsakymas 
 

 Visi be išimčių turi mokėti papildomas priemokas uţ visas gydymo paslaugas 

 Socialiai paţeidţiami gyventojai neturi mokėti papildomų priemokų 

 Priemoka turi būti mokama tik uţ kai kurias paslaugas 

 Jokių papildomų priemokų neturi būti 

 

Šiuo klausimu gyventojų ir medikų nuomonės ţenkliai išsiskyrė. 60 proc. gyventojų 

mano, kad jokių priemokų neturėtų būti (taip galvoja tik 27 proc. medikų). Tačiau net 51 proc. 

medikų mano, kad priemokos turėtų būti tik uţ kai kurias paslaugas, o uţ priemokas visoms 

paslaugoms pasisakė tik 13 proc. medikų (taip galvoja tik 5 proc. gyventojų). 

Medikų pritarimas priemokoms gali būti paremtas noru, kad per priemokas į 

sveikatinimo sistemą būtų  pritraukta daugiau lėšų. 
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Kaip Jūs vertinate dabartinį sveikatos finansavimo lygį Lietuvoje?
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Klausimas. Kaip Jūs vertinate dabartinį sveikatos finansavimo lygį Lietuvoje?  

Vienas atsakymas 
 

 Sveikatos finansavimas yra per maţas ir būtina ieškoti būdų, kaip jį padidinti 

 Lietuvoje sveikatos apsauga yra finansuojama pagal valstybės ir gyventojų išgales  

 Lietuvoje gyventojai sveikatai priversti išleisti per daug asmeninių lėšų, o valstybė 

sveikatos poreikių tenkinimui lėšų skiria per maţai 

 Lietuvoje sveikatos sistemos finansavimas yra per didelis. Būtina ieškoti būdų, kaip 

taupyti tiek gyventojų, tiek valstybės išlaidas sveikatos apsaugai 

 Neturiu nuomonės 

Šiuo klausimu gyventojų ir medikų nuomonės yra artimos – 40 proc. gyventojų ir 49 

proc. medikų mano, kad sveikatos sistemos finansavimas yra per maţas. 30 proc. gyventojų ir 

medikų galvoja, kad Lietuvos gyventojai turi išleisti per daug asmeninių lėšų gydymui, kurias 

turėtų kompensuoti valstybė. Apie 11 proc. gyventojų ir medikų laikosi pozicijos – kad 

Lietuvoje sveikatos apsauga yra finansuojama pagal valstybės ir gyventojų išgales. 
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VII. ANALIZĖS IŠVADOS  
 

Apibendrinat atliktą ES šalių ir situacijos Lietuvoje analizę, atlikus gyventojų bei 

medikų apklausas, reikėtų konstatuoti šiuos pagrindinius aspektus: 

1. Bet kuri draudimo rinka veikia vartotojų naudingumo maksimizavimo labui. Bendrojo 

naudingumo maksimizavimui yra palankūs draudimo produktai, uţtikrinantys finansinę 

apsaugą nuo didelių (lyginant su draudimo įmoka) atsitiktinių įvykių. Papildomojo 

sveikatos draudimo produktai dėl draudiminio įvykio aukšto nuspėjamumo laipsnio bei 

ES šalyse istoriškai susiklosčiusių sveikatos finansavimo principų (gyventojų tiesioginių 

mokėjimų kaip potencialaus papildomojo draudimo objekto dalykas yra maţi, lyginant 

su draudimo įmoka, pirkimai) vartotojų naudingumo maksimizavimo reikalavimus 

atitinka tik dalinai. 

2. PSSD rinka ES yra sistema papildanti privalomąjį sveikatos draudimą ar bazinį 

biudţetinį finansavimą bei iš dalies padedanti spręsti šioms pagrindinėms sistemoms 

būdingus trūkumus. Dauguma ES šalių PSSD laiko tik papildančiuoju, nedideliais 

ištekliais disponuojančiu ir ribotus poreikius sveikatos sistemoje tenkinančiu 

instrumentu. 

3. PSSD rinkos augimas vyko Vakarų Europos šalyse 1980-1995 metais
52

. Daugumoje 

ES šalių PSSD rinka yra nedidelė ir nuo 2000 m. nesiplečia nei vertinant ją finansiniu 

nei apdraustųjų asmenų aspektais.  

4. Kuriant papildomojo sveikatos draudimo sistemas yra siekiama įvairių tikslų, bet ES 

šalių praktika patvirtina tik dalies iš jų pasiekiamumą. Perspektyviausi rezultatai yra 

pasiekiami: 

 gerinant finansinę apsaugą nuo didelių finansinių išlaidų susirgus; 

 didinant vartotojų laisvę pasirinkti paslaugą, draudiką ar paslaugų teikėją; 

 gerinant paslaugų prieinamumą, trumpinant planinių paslaugų laukimo eiles; 

 didinant sveikatos paslaugų ir prekių teikėjų pajamas.  

Visų iš išvardintų tikslų atveju papildomasis draudimas yra papildoma priemonė, 

veikianti greta ir sąveikoje su pagrindiniais sveikatos finansavimo srautus uţtikrinančios 

sistemos tobulinimo darbais. 

5. Tarptautinė praktika įrodo, kad masiniam papildomojo sveikatos draudimo paplitimui 

teigiamą įtaką daro sekančios prielaidos: 

 santykinai didelių priemokų sveikatos sektoriuje įvedimas (Airija, Prancūzija, 

Slovėnija); 

 mokestinių subsidijų taikymas (Airija, Austrija, Ispanija, Slovėnija, Vokietija); 

 dalies gyventojų draudimas valstybės lėšomis (Prancūzija, Vokietija); 

 privalomumo elementai (Prancūzija, Slovėnija). 

Šalims, kuriose papildomasis sveikatos draudimas yra artimas arba viršija 10 proc. visų 

sveikatos išlaidų yra būdingos bent jau 3 iš šių prielaidų. 

6. Siekiant Lietuvoje apsispręsti dėl papildomojo sveikatos draudimo plėtros, būtinas 

apsisprendimas dėl realistiškų tikslų, kurių bus siekiama vystant PSSD bei aukščiau 

paminėtų prielaidų diegimo tikslingumo. 

                                                 
52 Voluntary health insurance in the European Union, - Elias Mossialos and Sarah Thomson, 2004. 
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7. Lietuvoje egzistuoja didelis papildomojo sveikatos draudimo potencialas (NŪ išlaidos 

sveikatai nuolat auga ir jau viršijo 1,5 milijardo litų per metus), bet šis potencialas yra 

išnaudojamas minimaliai (prieš kriziniais 2008 m. papildomojo sveikatos draudimo 

įmokos siekė tik 26 milijonus litų). 

8. Lietuvoje taikoma apčiuopiamų mokestinių subsidijų politika dabartiniu metu nėra 

paremta kitomis teigiamai PSSD plėtrą įtakojančiomis prielaidomis. 

9. Neigiamai PSSD plėtrą Lietuvoje įtakoja sekančios prieţastys: 

 Ţemas papildomojo sveikatos draudimo efektyvumas (išmokų/įmokų santykis yra 

maţesnis nei 60 proc.); 

 Komerciniam draudimui nepalankus draudimo išmokų pobūdis (kaip taisyklė 

draudimo rinka laiduoja kelias išmokas gerokai maţesnes, nei metinė įmoka); 

 Aiškiai neapibrėţta privalomojo sveikatos draudimo atsakomybė; 

 Ribotas gyventojų mokumas. 

10. Papildomojo sveikatos draudimo plėtrą skatinantys veiksniai: 

 Pastarąjį dešimtmetį visos LR vyriausybės pasisakė uţ papildomojo draudimo 

plėtrą.  

 Palankiai šią plėtrą skatino papildomojo sveikatos draudimo ir mokestinių lengvatų 

šiam finansiniam produktui įteisinimas 

11. Veikiantys rinkoje papildomojo sveikatos draudimo produktai dėl auštų 

administravimo kaštų, produktų rizikingumo bei maţo apdraustųjų skaičiaus (2008-2010 

metais kasmet apdraudţiama tik apie 20000 Lietuvos gyventojų) netenkina nei šalies 

gyventojų, nei medikų, nei draudimo kompanijų. Individualaus papildomojo sveikatos 

draudimo produktų Lietuvos rinkoje nėra. Veikianti mokestinių subsidijų sistema 

tarnauja tik nedidelei santykinai pasiturinčių gyventojų grupei ir, tikėtina, nėra tvari 

ilgalaikėje perspektyvoje. 

12. Siekiant tarptautiniu mastu sukauptą patirtį panaudoti sėkmingai papildomojo draudimo 

plėtrai, būtina derinti valstybės institucijų sprendimus ir privataus sektoriaus efektyvumo 

kuriant papildomojo draudimo produktus ir juos teikiant šalies gyventojams augimą. 

13. Priemokų įvedimas yra laikytinas viena iš perspektyvių papildomojo sveikatos 

draudimo prielaidų formavimo krypčių, bet pačių priemokų įvedimo racionalumas yra 

prieštaringai vertinamas ekspertų ir labai nepalankiai šalies gyventojų. Medikai, 

priemokoms uţ kai kurias paslaugas, tikėtina, pritartų, bet dauguma jų kritiškai vertintų 

šių priemokų taikymas daugeliui paslaugų ir gyventojų. 

14. Papildomojo sveikatos draudimo objektu turėtų būti PSDF nekompensuojamos 

paslaugos ir prekės dėl ko sutaria visi potencialūs draudimo rinkos dalyviai. Daugiausia 

diskusijų tarp gyventojų medikų ir draudimo kompanijų kyla dėl tikslingumo 

kompensuoti sanatorijų teikiamas paslaugas bei dantų protezavimą. 

15. Dauguma šalies gyventojų bei medikų sveikatos sistemos finansavimą laiko 

nepakankamu. Šis sutarimas yra palankus papildomo sveikatos finansavimo 

mechanizmams kurti. 

16. Daugelis šalies gyventojų rezervuotai vertina besąlygišką PSSD plėtrą. Tikėtina, kad 

dauguma gyventojų remtų PSSD, jei draudimo įmokos būtų ţemos, valstybė remtų 

PSSD mokestinėmis lengvatomis ir biudţetinėmis subsidijomis, o draudimas būtų 

organizuotas kaupiamojo draudimo pagrindu. 

17. Siekiant, kad gyventojų pasitikėjimas privačiomis draudimo kompanijomis pasiektų 

pasitikėjimo valstybinėmis institucijomis lygį, privačių draudimo kompanijų siūlomų 

draudimo produktų kokybė turi ţenkliai pagerėti.  
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VIII. REKOMENDACIJOS DĖL PSSD PLĖTROS MODELIO  
 

Papildomojo sveikatos draudimo plėtra Lietuvoje yra uţdavinys, kurį galima spręsti 

pagal keletą scenarijų. Daugiavariantiškumas pasireiškia tiek renkantis siektinus tikslus bei 

priemones šiems tikslams pasiekti, tiek vertinant sveikatos sektoriaus dalyvių interesus bei jų 

santykinį reikšmingumą.  

Pagrindinis šio projekto įgyvendinimo ir analizės bei pateikiamų rekomendacijų tikslas 

yra ne besąlygiškas PSSD plėtros Lietuvoje skatinimas, kaip galutinis analizės rezultatas, o 

atlikto tyrimo pagrindu parengtos rekomendacijos, kaip, pasinaudojant papildomojo sveikatos 

draudimo ir kaupiamųjų sveikatos sąskaitų ES ir kitose šalyse patirtimi, pagerinti Lietuvos 

sveikatos sistemos funkcionavimą ir finansavimą taip sukuriant prielaidas Lietuvos gyventojų 

sveikatos pagerėjimui.  

 

PSSD modeliai ir rekomendacijos dėl jų pagrįstumo 
 

Papildomojo sveikatos draudimo plėtros alternatyvos 

Detalus keturių alternatyvų aprašymas ir jų analizė buvo pateiktos tarpinėje ataskaitoje ir 

aptartas pristatant tarpinę ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijoje 2010 m. birţelio 22 d.  

Buvo pateiktos ir aptartos šios alternatyvos: 

1. Nieko nekeisti valstybės įstatyminėje bazėje ir palikti draudimo kompanijoms bei 

vartotojams spręsti papildomojo sveikatos draudimo ateitį  

2. Diegti reformas, kurios neţymiai veiktų draudimo rinkos plėtrą (pvz., nedideli 

fiksuoti mokėjimai uţ paslaugas, tam tikrais atvejais didelių įmokų įteisinimas)  

3. Diegti reformas, kurios ţymiai veiktų draudimo rinkos plėtrą (didelių įmokų 

įteisinimas, privalomumo elementai)  

4. Diegti reformas, kurios labai ţymiai veiktų draudimo rinkos plėtrą (labai maţų 

kaštų politika, privalomumo elementai, nedidelės įmokos ir išmokos) 

 

Po pasitarimo SAM darbo grupėje buvo nuspręsta, kad galutinėje ataskaitoje patikslinta 

ir detaliai aprašyta bus ketvirtoji alternatyva. 

Atlikus reprezentatyvią Lietuvos gyventojų, kokybines medicinos darbuotojų ir 

medicinos įstaigų vadovų apklausas ketvirtoji alternatyva buvo patikslinta “Diegti reformas, 

kurios labai žymiai veiktų draudimo rinkos plėtrą (labai mažų kaštų politika, privalomumo 

elementai, valstybės finansinė parama, nedidelės įmokos, masiškumas, grupinis ir individualus 

draudimas)”. 

Pasirinktoji alternatyva gali turėti dvi viena kitą papildančias formas: 

 Kaupiamojo sveikatos draudimo modelis (kaupiamasis PSSD) 

 Komercinio draudimo modelis (komercinis PSSD) 

 

PSSD plėtra, įgyvendinant numatomas PSSD yra siekiama sušvelninti egzistuojančias 

valstybės finansuojamos visuomeninės sveikatos sistemos trūkumus, siekiant: 

 gerinti sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą; 

 didinti pacientų laisvę pasirinkti tinkamas sveikatinimo paslaugas ir paslaugų 

teikėjus; 

 skatinti gyventojų asmeninę atsakomybę uţ savo sveikatą; 
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 skatinti papildomų lėšų į sveikatos sistemą pritraukimą; 

 maţinti neoficialių ir tiesioginių gyventojų mokėjimų uţ paslaugas apimtis; 

 sukurti ir/ar išplėtoti gyventojų išlaidų sveikatinimo paslaugoms apmokėti 

kompensavimo mechanizmus, kurie leistų sumaţinti tiesioginius mokėjimus ir 

apsaugotų gyventojus nuo didelių išlaidų sveikatos apsaugai. Šiuo tikslu siūloma: 

o sukurti prielaidas papildomojo savanoriškojo, kaupiamosiomis sąskaitomis ir 

savidraudos principu paremto, sveikatos draudimo (toliau tekste kaupiamasis 

PSSD) atsiradimui bei plėtrai, gerinant finansinę gyventojų apsaugą nuo išlaidų 

gaunant sveikatinimo paslaugas ir/ar įsigyjant sveikatinimo reikmėms skirtus 

vaistus bei kitas medicinos priemones; 

o skatinti komercinio papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo (toliau 

tekste komercinis PSSD) vystymąsi, uţtikrinant finansinę gyventojų apsaugą 

pagrindinai nuo didelių išlaidų susirgus. 
 

Efektyviai veikiančio, masinio PSSD prielaidos 

Pagrindinės Valstybės remtino PSSD plėtros prielaidos: 

 masiškumas. Po 3-5 metų PSSD turėtų įtraukti 1,5-2 milijonų gyventojų; 

 maţi administravimo kaštai; 

 nedidelės metinės įmokos; 

 visi apdraustieji turi mokėti vienodas arba panašaus dydţio įmokas; 

 teikiamas tiek grupinis, tiek individualus draudimas; 

 valstybės finansinė parama (mokestinės lengvatos, subsidijos); 

 valstybinio reguliavimo elementai; 

 PSSD rinkos liberalizavimas ir konkurencijos tarp draudikų didinimas. 

 

Esminių PSSD plėtros siekinių pagrindimas 

Esminiai PSSD plėtros siekiniai yra suformuluoti remiantis tarptautine PSSD patirtimi, 

SAM uţsakymu atliktos reprezentatyvios gyventojų bei kokybinės medicinos darbuotojų 

nuomonių apklausos rezultatais. Šis pagrindimas yra pateikiamas lentelės formoje. 

 
Siekiniai Tarptautinė patirtis Lietuvos statistika Šalies gyventojų nuomonė 

Metinė įmoka 

turi būti tarp 

200-400 litų 

Slovėnijoje metinė 

įmoka 268 EUR, bet 

išlaidos sveikatai 

vienam šalies 

gyventojui apie 2,6 

karto didesnės nei 

Lietuvoje. 268 * 

3,4528 / 2,6 = 356 litai 

NŪ išlaidos sveikatai per 

metus siekai apie 500 litų 

per metus. PSSD gali 

kompensuoti iki 60 proc. 

privačių sveikatos išlaidų 

(Prancūzijos atvejis). 500 

* 0,6 = 300 Litų 

Šalies gyventojai sutiktų į PSSD 

vidutiniškai mokėti: 

35 proc. sutiktų, kad metinė įmoka būtų 

iki 200 litų; 4 proc., - 201-500 litų, tik 

2,2 proc. gyventojų sutiktų mokėti virš 

500 litų; 59 proc. gyventojų nesutiktų 

mokėti PSSD įmokų. 

Medicinos personalas į PSSD 

vidutiniškai sutiktų mokėti: 

46 proc. sutiktų, kad metinė įmoka būtų 

iki 200 litų; 17 proc., - 201-500 litų, tik 

5 proc. medikų sutiktų mokėti virš 500 

litų; 32 proc. medikų nesutiktų mokėti 

PSSD įmokų. 

Masiškumas 

Po 3-5 metų 

PSSD turėtų 

įtraukti 1,5-2 

milijonų 

Airija – 50,9 proc., 

Belgija – 73 proc., 

Nyderlandai – 92 

proc., Prancūzija – 92 

proc. Slovėnija – 73,8 

Lietuvoje yra apie 3,3 

milijono gyventojų. ES 

šalyse turinčiose 

išvystytą PSSD sistemą 

ji apima virš 70 proc. 

59 proc. gyventojų mano, kad PSSD 

būtų reikalingas daugumai šalies 

gyventojų. 10 proc. mano, kad PSSD 

aktualus tik pasiturintiesiems; 15 proc. 

mano, kad PSSD aktualus tik socialiai 
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gyventojų. proc. (85 proc.) gyventojų. 3,3 * 0,7 = 

2.3 milijono gyventojų. 

Pagal NŪ išlaidas 2008 

m. 70 proc. šalies 

gyventojų per metus 

sveikatai išleidţia 

daugiau kaip 200 litų, o 

virš 400 litų išleidţia 

apie 40 proc. šalies 

gyventojų. 

remtiniesiems. 16 proc. galvoja, kad 

PSSD nėra aktualus jokiai gyventojų 

grupei. 

61 proc. medikų mano, kad PSSD būtų 

reikalingas daugumai šalies gyventojų. 

16 proc. mano, kad PSSD aktualus tik 

pasiturintiesiems; 11 proc. mano, kad 

PSSD aktualus tik socialiai 

remtiniesiems. 12 proc. galvoja, kad 

PSSD nėra aktualus jokiai gyventojų 

grupei. 

Pagal reprezentatyvią apklausą, PSSD 

yra apsidraudę ar norėtų apsidrausti 

apie 25 proc. šalies gyventojų, bet net 

57 proc. – nėra apsidraudę ir nesiruošia 

draustis. 

 Pagal kokybinę medikų apklausą, 

PSSD yra apsidraudę ar norėtų 

apsidrausti apie 52 proc., 44 proc. – 

nėra apsidraudę ir nesiruošia draustis. 

Administravimo 

išlaidos neturi 

viršyti 7 proc. 

nuo metinių 

įmokų 

Italija – 4 proc., 

Nyderlandai – 5 proc., 

Airija –9 proc., 

PSSDF administravimo 

išlaidos maţesnės nei 2 

proc. 

Apklausose tiesioginio klausimo apie 

administravimo kaštus nebuvo pateikta. 

Netiesiogiai poţiūrį į administravimo 

kaštus atspindi atsakymai apie galimos 

įmokos dydį. 

Egzistuoja 

grupinis ir 

individualus 

draudimas 

ES šalyse turinčiose 

išvystytą PSSD 

sistemą yra derinamas 

individualus ir 

grupinis sveikatos 

draudimas. 

Iš 3,3 milijono šalies 

gyventojų 1,4 milijono 

yra uţimtieji, 1,25 

milijonai yra samdomųjų 

darbuotojų. 

30 proc. gyventojų mano, kad PSSD 

įmokas turėtų mokėti kiekvienas 

asmeniškai, 27 proc. – kad tai 

darbdavio pareiga. 

70 proc. gyventojų, sutinkančių mokėti 

PSSD įmokas pasisako uţ lėšų kaupimą 

asmeninėse sąskaitose. 

Vienodos arba 

panašaus dydžio 

įmokos 

Taiko vienodas įmokas 

Airija, Nyderlandai, 

Slovėnija, 

10 proc. šalies gyventojų 

NŪ išlaidos 8 kartus 

viršija 10 proc. 

maţiausiai pasiturinčiųjų 

išlaidas. Maţiausiai 

pasiturintys daţniau nei 

turtingieji susiduria su 

sveikatos problemas. 

32 proc. šalies gyventojų sutiktų kad 

PSSD įmokos būtų visiems vienodos, 

29 proc., - kad nepasiturintys mokėtų 

maţiau. 6 proc. namo, kad sveikesni 

turėtų mokėti maţiau. 

42 proc. medikų sutiktų kad PSSD 

įmokos būtų visiems vienodos, 17 

proc., - kad nepasiturintys mokėtų 

maţiau. 20 proc. namo, kad sveikesni 

turėtų mokėti maţiau. 

Valstybinio 

reguliavimo 

elementai 

ES šalyse turinčiose 

išvystytą PSSD 

sistemą yra 

privalomumo 

elementų. 

 Apklausose tiesioginio klausimo apie 

PSSD reguliavimą nebuvo pateikta. 

Netiesiogiai poţiūrį į valstybinį PSSD 

reguliavimą atspindi daugumo šalies 

gyventojų nuomonė, kad “prieš ligą visi 

lygūs” (67 proc. apklaustųjų), kad 

įmokos turi būti vienodos visiems, arba 

neturtingi mokėtų maţiau (61 proc. 

apklaustųjų), kad valstybė turėtų remti 

PSSD (85 proc. apklaustųjų) 

Valstybės 

finansinė parama 

(Mokestinės 

lengvatos) 

ES šalyse turinčiose 

išvystytą PSSD 

sistemą yra valstybės 

rėmimo elementų. 

PSSDF biudţetas 2010 

m. siekia apie 4 

milijardus litų. 

Veikiančios PSSD 

sistemos naudojasi GPM, 

58 proc. šalies gyventojų pasisako uţ 

PSSD rėmimą mokestinėmis 

lengvatomis ir valstybės subsidijomis; 

27 proc., - pasisako tik uţ mokestines 

lengvatas. 15 proc. namo, kad valstybės 
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socialinio draudimo ir 

sveikatos mokesčio 

lengvatomis. 

rėmimo PSSD nereikia. 

39 proc. medikų pasisako uţ PSSD 

rėmimą mokestinėmis lengvatomis ir 

valstybės subsidijomis; 38 proc., - 

pasisako tik uţ mokestines lengvatas. 

23 proc. namo, kad valstybės rėmimo 

PSSD nereikia 

PSSD rinkos 

liberalizavimas ir 

konkurencijos 

tarp draudikų 

didinimas 

ES šalyse turinčiose 

išvystytą PSSD 

sistemą yra derinamos 

privačių draudimo 

kompanijų, pelno 

nesiekiančių 

savidraudos asociacijų 

ir valstybinių 

institucijų teikiamos 

PSSD paslaugos. 

Lietuvoje PSSD 

paslaugas teikia tik 

privačios draudimo 

bendrovės. Tikėtina, kad 

vienu iš konkurencijos 

ribojimo rezultatų yra 

labai maţa rinkos 

apimtis. PSSD metinės 

įmokos siekia siekia iki 

26 milijonų litų, o 

apdraustųjų skaičius 

neviršija 20 tūkst. 

33 proc. šalies gyventojų pasisako, kad 

labiausiai pasitikėtų valstybinėmis 

draudimo įstaigomis, 22 proc. nepelno 

įstaigomis, 19 proc. gydymo įstaigomis, 

9 proc. – privačiomis draudimo 

kompanijomis.  

13 proc. medikų pasisako, kad 

labiausiai pasitikėtų valstybinėmis 

draudimo įstaigomis, 22 proc. nepelno 

įstaigomis, 20 proc. gydymo įstaigomis, 

16 proc. – privačiomis draudimo 

kompanijomis. 

 

 

Kaupiamojo PSSD modelis 

 

Pagrindinė kaupiamojo PSSD funkcija yra sukurti santykinai nebrangų administravimo 

sąnaudų poţiūriu kompensavimo mechanizmą, kuris padėtų sumaţinti tiesioginius mokėjimus 

ir/ar sukaupti asmeninėse gyventojų kaupiamosiose sveikatos sąskaitose lėšų, būsimoms su 

sveikatos sutrikimais susijusioms išlaidoms kompensuoti.  

Kaupiamosiose sveikatos sąskaitose esančias lėšas asmuo galėtų kaupti ir panaudoti bet 

kuriuo metu sveikatinimo reikmėm sau, taip pat šeimos nariui, artimam giminaičiui ar kitam 

asmeniui. Sveikatos sąskaitose esančias lėšas galima naudoti pervedant į kito asmens 

kaupiamąją sveikatos sąskaitą, ar perkant PSSD liudijimą (polisą) draudimo įmonėse. 

Numatomi kaupiamojo PSSD privalumai: 

11.1. kuriama papildoma apsauga nuo finansinių išlaidų susirgus; 

11.2. kuriamos paskatos rūpintis savo sveikata; 

11.3. didėja vartotojų laisvė pasirinkti paslaugas, paslaugų teikėją, draudiką; 

11.4. auga sveikatos sistemos finansavimas; 

11.5. įtraukiami visi visuomenės sluoksniai; 

11.6. maţėja neoficialūs mokėjimai sveikatos apsaugos sistemai. 

12. Numatomi kaupiamojo PSSD trūkumai: 

12.1. lėšų nuvertėjimas (jei būtų sukaupiamos ir neišnaudojamos didesnės finansinės lėšos). 

 

Objektas 

Kaupiamojo PSSD išmokų objektą sudaro: 

 vaistinės prekės:  

o iš PSDF biudţeto kompensuojamų vaistų nekompensuojama maţmeninės kainos 

dalis (paciento priemoka uţ kompensuojamuosius vaistus); 

o receptiniai vaistai, kurių įsigijimo išlaidos nekompensuojamos iš PSDF biudţeto; 

o kiti Lietuvoje įregistruoti vaistai; 

o kitos sveikatinimo tikslams skirtos prekės parduodamos vaistinėse. 

 medicinos prietaisai:  
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o iš PSDF biudţeto kompensuojamų medicinos prietaisų nekompensuojama 

maţmeninės kainos dalis (paciento priemoka uţ kompensuojamas medicinos 

pagalbos priemones, ortopedijos technines priemones); 

o nekompensuojami medicinos prietaisai, turintys gamintojo pateiktą atitikties 

deklaraciją. 

 sveikatos prieţiūros paslaugos: 

o iš PSDF biudţeto kompensuojamų paslaugų nekompensuojama kainos dalis; 

o iš PSDF biudţeto nekompensuojamos sveikatinimo ar pacientų aptarnavimo 

paslaugos. 

 komercinio PSSD liudijimo (poliso) įsigijimas. 

 

Draudimo įmokų dydis ir administravimo tvarka 
Teisė pervesti iš savo kaupiamosios sveikatos sąskaitos į kito asmens kaupiamąją 

sveikatos sąskaitą, sukuria prielaidas didesniam solidarumui ir savidraudos elementų 

atsiradimui bei ženkliai padidina galimybes apmokėti didesnes vienkartines išlaidas 

sveikatinimui. 

 

Kaupiamojo PSSD finansiniai šaltiniai: 

 savanoriškos asmenų įmokos į asmenines kaupiamąsias sveikatos sąskaitas; 

 darbdavių savanoriškos įmokos draudţiamųjų asmenų naudai į asmenines 

kaupiamąsias sveikatos sąskaitas; 

 kiti, papildomi finansavimo šaltiniai.  

 

Valstybės pagalba kaupiamajam PSSD: 

 visoms PSSD įmokoms į kaupiamąsias sveikatos sąskaitas iki valstybės nustatytos 

sumos (pavyzdţiui, 400 litų metams/asmeniui) nustatoma subsidija iš Valstybės 

biudţeto (pavyzdţiui, 15 proc. nuo fizinio ar juridinio asmens sumokėtos PSSD 

įmokos). Mokestinės lengvatos kaupiamojo PSSD įmokoms nėra taikomos. 

 

Alternatyva.  

 mokestinės lengvatos suteikiamos metinėms įmokoms (pavyzdžiui, iki 400 litų) 

asmeniui. Fiziniams asmenims, mokantiems gyventojų pajamų mokestį (pavyzdžiui, 

GPM) ir juridiniams asmenims yra taikomos PSSD skatinti įstatymais nustatytos 

mokestinės lengvatos.  

 gyventojams, įstatymų numatyta tvarka, nemokantiems GPM, įmokoms į 

kaupiamąsias sveikatos sąskaitas iki valstybės nustatytos sumos (pavyzdžiui, 400 litų 

metams/asmeniui) nustatoma subsidija iš Valstybės biudžeto (pavyzdžiui, 15 proc. 

nuo fizinio asmens sumokėtos PSSD įmokos).  

 

Rekomenduotina, kad siekdama PSSD plėtros paspartinimo SAM išnagrinėtų įmokų į 

kaupiamąsias sąskaitas susiejimo su sveikatos prieţiūros paslaugų vartojimu galimybes. 

Pavyzdţiui, įvedama prievolė hospitalizacijos atveju į asmeninę sveikatos sąskaitą pervesti 

“viešbučio paslaugos stacionare” apimtį atitinkančią pinigų sumą. 

 

 

 

 



Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė 

 62 

Administravimo kaštai 

Kaupiamąsias gyventojų sveikatos sąskaitas valdytų viešo konkurso būdu atrinktas 

geriausias sąlygas (tame tarpe ir maţiausius administravimo kaštus, neviršijančius 4 proc. nuo 

metinių įmokų) pasiūlęs juridinis asmuo.  

 

 

Garantijų sistemos, kad gyventojai nebus diskriminuojami dėl savo sveikatos, amžiaus, 

pajamų ar gyvenamosios vietos aprašymas 

Plastikinės kortelės kaupiamojo sveikatos draudimo paslaugų aptarnavimui turi būti 

išduodamos nemokamai visiems pageidaujantiems (pametus kortelę gali būti taikoma bauda), o 

kortelių nuskaitymo įranga turi būti įdiegta daugumoje ASPĮ ir vaistinių. 

 

Kaupiamojo PSSD poveikio šalies sveikatos sistemai įvertinimas 

Kuriama papildoma apsauga nuo finansinių išlaidų susirgus 

Pirmaisiais metais akumuliavus šeimos ir artimųjų sukauptas lėšas, asmeniui gali būti 

garantuojamos medicininės paslaugos ir prekės 1000-2000 litų ribose. Jei namų ūkyje būtų 

nuspręsta sąskaitose kaupti pinigus “juodai dienai”, garantijų suma padidėtų iki 5-10 tūkst. litų. 

Naudojant sveikatos sąskaitose esančias lėšas pervedimams į kitų asmenų kaupiamąją sveikatos 

sąskaitas, sukuriamos prielaidos savidraudos elementų atsiradimui bei didesnėms vienkartinėms 

sveikatinimo išlaidoms apmokėti. Asmenys, siekiantys apsidrausti nuo atsitiktinių didelių rizikų, 

dalį sukauptų sumų galėtų naudoti komercinio PSSD paslaugų pirkimui. 

Didėja vartotojų laisvė pasirinkti paslaugas, paslaugų teikėją, draudiką 

Draudimo objektą sudaro ne tik kompensuojamos, bet ir nekompensuojamos medicinos 

paslaugos ir prekės. Nėra apribojimų kylančių iš sutarčių tarp paslaugų teikėjų, ligonių kasų ir/ar 

komercinių draudikų. 

Auga sveikatos sistemos finansavimas 

Jei metinė įmoka sudarytų 300 litų ir apsidraustų apie 1,5 milijono gyventojų, būtų 

surinkta 450 milijonų litų PSSD įmokų. Tikėtina, kad pusė šios sumos bus skirta esančių namų 

ūkių išlaidų sveikatos apsaugai kompensuoti. Sveikatinimo finansavimas padidės maţdaug 200-

250 milijonų litų per metus. Jei gyventojai nuspręstų dalį metinės įmokos sukaupti, paslaugų ir 

prekių teikėjų pajamos kaupiamojo PSSD įgyvendinimo pradţioje padidėtų maţdaug 100-150 

milijonų litų per metus, o sukaupta suma būtų naudojama vėlesniais metais. 

 

Veiklos būtinos kaupiamojo sveikatos draudimo įdiegimui 

1. Politinis apsisprendimas dėl pagrindinių kaupiamojo sveikatos draudimo parametrų 

(koncepcijos patvirtinimas). 

2. Teisinės bazės parengimas ir pamatinių teisės aktų priėmimas. 

3. Techninės infrastruktūros sukūrimas.  

4. Kaupiamojo sveikatos draudimo įmokų ir išmokų mechanizmo uţtikrinimas. 

 

 

Komercinio PSSD modelis 

 

Remiantis tuo, kad ES teisė riboja Valstybės teises ţenkliai reglamentuoti veikiančius 

papildomojo draudimo modelius, jau esančių rinkoje draudimo produktų korekcija turėtų būti 

palikta juos teikiančių įmonių nuoţiūrai. Valstybės politika PSSD plėtros klausimu turėtų remtis 

viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principais. Kuriant ir į rinką įvedant draudimo 
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produktus turėtų vykti privataus sektoriaus ir valstybinių institucijų dialogas dėl siekiamų tikslų 

ir priemonių šiems tikslams pasiekti. 

 

Komercinio draudimo plėtros etapai: 

1. SAM parengia ir, jei reikia, Vyriausybės lygiu suderina pagrindinius valstybės 

remtinos PSSD plėtros parametrus.  

2. Šie parametrai yra pateikiami Lietuvos PSSD rinkos dalyviams. Suinteresuotos 

įmonės ir organizacijos parengia pasiūlymus dėl Valstybės remiamos PSSD plėtros, 

apibrėţdamos darbus, kuriuos jos galėtų padaryti savo jėgomis, ir darbus (jei tokių yra), 

kurių atlikimui yra reikalinga valstybinių institucijų pagalba. 

3. Pateikti pasiūlymai bus svarstomi SAM, o jei reikia ir Vyriausybės lygmeniu, ir bus 

sprendţiama, dėl visuomeninio ir privataus sektorių bendradarbiavimo plėtojant PSSD 

Lietuvoje. 

4. Diegiami suderinti pasiūlymai dėl PSSD. 

 

Šiuo metu komercinis PSSD, nors jo plėtrai yra suteikiamos pelno mokesčio, socialinio 

draudimo ir sveikatos draudimo įmokų bei gyventojų pajamų mokesčių lengvatos, nėra labai 

populiarus. 2009 m. komerciniu PSSD buvo apdrausti tik apie 20 tūkst. Lietuvos gyventojų 

(individualaus PSSD produktų Lietuvos komercinio draudimo rinkoje nėra). Jei ši draudimo 

rūšis ir toliau bus skirta tik nedidelei, didesnes pajamas gaunančių asmenų grupei, ilgainiui 

Valstybės skiriamos mokestinės lengvatos PSSD plėtrai gali būti perţiūrėtos. Remiantis III-iame 

šios koncepcijos skyriuje suformuluotomis pagrindinėmis PSSD plėtros prielaidomis pateikiami, 

siekiniai, kuriuos įgyvendinus komercinis PSSD taptų efektyviu, masiniu ir todėl Valstybės 

remtinu. Pagrindiniai valstybės remtino komercinio PSSD plėtros siekiniai: 

 metinė įmoka turi būti 200-400 litų intervale; 

 masiškumas. Kuriami komercinio PSSD produktai po 3-5 metų turėtų apimti 1,5-2 

milijonų gyventojų; 

 administravimo išlaidos neturi viršyti 7 proc. nuo metinių įmokų; 

 turi būti teikiamas ir grupinis, ir individualus draudimas; 

 visi apdraustieji turi mokėti vienodas arba panašaus dydţio įmokas. 

 

Suinteresuotų įmonių bei organizacijų pasiūlymai dėl Valstybės remiamos PSSD plėtros.  

Įmonės, sutinkančios teikti draudimo paslaugas pagal reikalavimuose numatytus 

parametrus, turėtų pateikti SAM savo siūlomo draudimo projekto įgyvendinimo metodiką. 

 

Objektas 

PSSD objektas turi atitikti gyventojų poreikius ir faktą, kad kalbama apie santykinai 

maţas metines PSSD įmokas. Per PSSD sistemą turi būti finansuojamos nekompensuojamos 

privalomuoju sveikatos draudimu išlaidos. Jei bus siūloma, kad PSSD objektu turėtų tapti šiuo 

metu privalomojo draudimo kompensuojamos paslaugos ir prekės, pasiūlymų rengėjai turėtų 

tiesiogiai įvardinti, kokių prekių ir paslaugų finansavimo iš PSDF jie siūlo atsisakyti. 

Galima rekomenduoti, kad būtų kompensuojamos paslaugos kurių vartojimas turi 

atsitiktinį pobūdį, bet galimai gana dideles asmenines gydymo išlaidas. T.y., PSSD 

apsidraudusiems asmenims būtų garantuota, kad sunkiai susirgus, nepritrūks lėšų gydymui. 

Pavyzdţiui, kompensavimas klinikinių tyrimų, išaiškinusių sudėtingas ligas (komplikuotas, 

brangias, pav., onkologinės ligos, diabetas, ir pan.); pagerintos kokybės “viešbučio” paslaugos 

ligoninėje; išlaidų (skirtumo nuo PSDF kompensuojamosios sumos) sąnarių pirkimui savo 
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lėšomis kompensavimas; skiepijimai neįtraukti į privalomųjų skiepijimųsi kalendorių; sveikatos 

draudimas kelionių metu uţsienyje; burnos higiena; slaugos namuose po hospitalizacijos iki N 

dienų, ar kt. Šios rekomendacijos neturėtų būti sudėtine privalomųjų reikalavimų PSSD plėtrai 

dalimi. 

Komercinio PSSD išmokų objektą sudaro: 

 didelių rizikų (didelių, atsitiktinių išlaidų susirgus, kurios nekompensuojamos ar 

kompensuojamos tik dalinai iš PSDF biudţeto) draudimas; 

 kitų gyventojų sveikatinimo išlaidų (kurios nekompensuojamos ar kompensuojamos 

tik dalinai iš PSDF biudţeto) kompensavimas. 

 

Draudimo įmokų dydis ir administravimo tvarka 

Komercinio PSSD finansavimo šaltiniai: 

 savanoriškos asmenų lėšos (tame tarpe iš kaupiamųjų sveikatos sąskaitų), skiriamos 

sveikatos draudimo liudijimui (polisui) įsigyti. ; 

 savanoriškos darbdavių lėšos, skiriamos darbuotojų sveikatos draudimo liudijimui 

(polisui) įsigyti; 

15. Valstybės pagalba papildomajam (savanoriškam) sveikatos draudimui: 

15.1. išlieka lig šiol galiojančios PSSD mokestinės lengvatos. 

 

Alternatyva. 

15.1. visoms PSSD įmokoms į komercinio PSSD produktus iki valstybės nustatytos sumos 

(pavyzdžiui, 400 litų metams/asmeniui) nustatoma subsidija iš Valstybės biudžeto (pavyzdžiui, 

15 proc. nuo fizinio ar juridinio asmens sumokėtos PSSD įmokos). Mokestinės lengvatos PSSD 

įmokoms nėra taikomos. 

 

Remdamiesi privalomuose parametruose nustatytu intervalu, PSSD plėtros dalyviai 

turėtų nurodyti konkretų numatomos įmokos dydį, bei pateikti prognostinius vertinimus, kaip šis 

dydis keisis per artimiausius penkerius metus. 

Jei manoma, kad absoliučiai vienodos visiems įmokos taikymas yra neracionalus, turėtų 

būti pateikti įmokų diferenciacijos parametrai, nurodant šios diferenciacijos motyvus. 

Jei draudikai manytų, jog įmokų rinkimas turėtų vykti padedant valstybei, šios pagalbos 

apimtis turėtų būti aiškiai nurodyta. 

 

Administravimo kaštai 

Remdamiesi privalomuose parametruose nustatytu intervalu, PSSD plėtros dalyviai 

turėtų nurodyti konkretų numatomų administravimo kaštų (įskaičiuojant pelną) dydį, bei pateikti 

prognostinius vertinimus, kaip šis dydis keisis per artimiausius penkerius metus.  

 

Garantijų sistemos, kad gyventojai nebus diskriminuojami dėl savo sveikatos, amžiaus, ar 

pajamų aprašymas 

Draudikai turi pateikti priemonių laiduojančių, kad gyventojai nebus diskriminuojami 

dėl savo sveikatos, amţiaus, ar pajamų aprašymą. 



Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė 

 65 

 

PSSD plėtros poveikio šalies sveikatos sistemai įvertinimas 

 

Draudikai turi pateikti pokyčių lauktinų įvedus masinį papildomąjį sveikatos draudimą 

aprašymą, kuriame atsispindėtų, kaip padidės sveikatos paslaugų teikėjų pajamos; pagerės 

paslaugų prieinamumas ir kokybė, sutrumpės planinių paslaugų laukimo eilės; sumaţės 

neoficialių ir tiesioginių gyventojų mokėjimų uţ paslaugas apimtis; pagerės finansinė apsauga 

nuo didelių finansinių išlaidų susirgus. 

 

Veiklos būtinos PSSD plėtrai 

Teikdamos pasiūlymus draudimo paslaugas teikiančios įmonės turėtų aiškiai apibrėţti 

darbus, nurodydamos jų atlikimo terminus, kuriuos jos galėtų padaryti savo jėgomis, ir darbus 

(jei tokių yra), kurių atlikimui yra reikalinga valstybinių institucijų pagalba. Jei yra prašoma 

valstybės pagalbos (mokestinių subsidijų, teisės aktų pakeitimų, informacijos teikimo ir kitose 

formose), turi būti aiškiai nurodyta ir pagrįsta, kaip prašoma pagalba prisidės prie aukščiau 

išvardintų PSSD plėtros tikslų įgyvendinimo. 

 

Pateiktų pasiūlymų svarstymas. Suderintų pasiūlymų dėl PSSD diegimas 

Pateikti projektai turėtų būti svarstomi SAM, o jei reikia ir Vyriausybės lygmeniu, bus 

sprendţiama, dėl visuomeninio ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo plėtojant PSSD 

Lietuvoje. SAM, o jei reikia ir vyriausybė, nustačiusi, kad draudikų parengti PSSD projektai 

atitinka LR Vyriausybės programinius uţdavinius, apsispręstu, kokiomis formomis ir kiek rems 

šiuos projektus.  

Šiuo metu per PSSD ir iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudţeto 

apmokamos sveikatinimo paslaugos reguliuojamos skirtingų teisinių aktų ir skirtingoms LR 

ministerijoms pavaldţių institucijų. Iš PSDF apmokamas paslaugas reguliuoja ir kontroliuoja 

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Valstybinės ligonių kasos, o iš PSSD apmokamos 

paslaugos koordinuojamos Finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros 

komisijos (DPK). Siekiant pagerinti PSSD ir PSDF apmokamų paslaugų koordinavimą 

tikslinga:  

 PSSD veiklos koordinavimui bei išmokų objekto nustatymui įsteigti pastoviai 

veikiančią PSSD plėtros komisiją, kurios pagrindinis veiklos tikslas būtų: 

 vertinti PSSD rinkai siūlomų produktų atitikimą šioje koncepcijoje III-V skyriuose 

suformuluotiems reikalavimams; 

 vertinti PSSD plėtros poveikį sveikatos apsaugos sistemai;  

 PSSD produktams taikomų mokestinių lengvatų ir/ar Valstybines subsidijų 

efektyvumą. 

 komisijos sudėtyje paritetiniais pagrindais turėtų dalyvauti PSSD draudėjų, 

draudikų, Finansų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Komisijos 

pirmininkas renkamas rotacijos principu. 

Galimos valstybinės paramos formos: informacinis rėmimas, gyventojų ir medicinos 

bendruomenės švietimas dėl PSSD plėtros, sveikatos prieţiūros įstaigų specialistų mokymai, 

teisinės bazės tobulinimas, mokestinės ir kitos finansinės lengvatos. 

Rekomenduotina, kad LR Vyriausybė siekdama PSSD plėtros išnagrinėtų draudimo 

rinkos liberalizavimo ir konkurencingumo tarp PSSD paslaugų teikėjų didinimo galimybes. 

Siekiant padidinti PSSD paslaugas teikiančių draudikų konkurenciją ir liberalizuoti rinką, 

rekomenduojama Sveikatos draudimo įstatymu įteisinti nuostatą, kad PSSD paslaugas gali teikti 
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ne tik draudimo bendrovės, bet ir kitos licencijas šiai veiklai gavusios institucijos, tarp jų 

valstybinės ir viešosios įstaigos. 

Komercinio PSSD privalumai: 

 kuriama papildoma apsauga nuo didelių išlaidų susirgus; 

 didėja vartotojų laisvė pasirinkti paslaugas, paslaugų teikėją, draudiką; 

 auga sveikatos sistemos finansavimas; 

 įtraukiama dauguma santykinai pasiturinčių gyventojų; 

 maţėja neoficialūs mokėjimai sveikatos apsaugos sistemai. 

Komercinio PSSD trūkumai: 

 santykinai aukštos administravimo sąnaudos (lyginant su privalomuoju sveikatos 

draudimu bei kaupiamuoju PSSD); 

 komercinio PSSD produktai sunkiai įperkami ţemas pajamas turintiems gyventojams. 

Siekiant padidinti PSSD paslaugas teikiančių draudikų konkurenciją ir liberalizuoti 

rinką, tikslinga Sveikatos draudimo įstatymu įteisinti nuostatą, kad PSSD paslaugas gali teikti 

ne tik draudimo bendrovės, bet ir kitos licencijas šiai veiklai gavusios institucijos, tarp jų 

valstybinės ir viešosios įstaigos. 

 

PSSD modelio ir alternatyvų įgyvendinimo eiga 

 

Sėkmingas Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo plėtros koncepcijos 

įgyvendinimas priklausys nuo aukščiau išvardintų PSSD plėtros prielaidų įgyvendinimo, 

mokestinių lengvatų uţtikrinimo, draudimo rinkos liberalizavimo ir konkurencingumo tarp 

PSSD paslaugų teikėjų didinimo.  

Sėkmingas papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo plėtros įgyvendinimui 

rekomenduojamas pridedamas priemonių planas: 

 

Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingos 

institucijos 

 Kaupiamasis PSSD   

1. Techninių uţduočių darbams uţtikrinantiems 

kaupiamojo PSSD organizacines, finansines, teisines 

bei technologines sąlygas parengimas.  

2010 m. IV 

ketvirtis 

Sveikatos apsaugos 

ministerija, 

Finansų ministerija 

2. Techninėse uţduotyse numatytų darbų 

įgyvendinimas. 

2011 m. I-II 

ketvirčiai 

Sveikatos apsaugos 

ministerija, 

Finansų ministerija 

3. Teisės aktų būtinų kaupiamajam PSSD 

funkcionavimui parengimas ir patvirtinimas. 

2011 m. II ketvirtis Sveikatos apsaugos 

ministerija, 

Finansų ministerija 

4. Konkurso sąlygų kaupiamojo PSSD administratoriui 

atrinkti parengimas ir konkurso organizavimas. 

2011 m. III 

ketvirtis 

Sveikatos apsaugos 

ministerija, 

Finansų ministerija 

5. Kaupiamojo PSSD funkcionavimo pradţia 2012 m. I ketvirtis Sveikatos apsaugos 

ministerija, 

Finansų ministerija 

 Komercinis PSSD   

6. Komercinio PSSD draudimo produktų projektų, 

atitinkančių šioje koncepcijoje patvirtintus siekinius, 

sukūrimas 

Tikėtina 2010 m. 

IV ketvirtis - 2011 

m. I ketvirtis 

Finansų 

ministerija, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija  
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7. Teisės aktų būtinų komercinio PSSD sparčiai plėtrai 

parengimas ir patvirtinimas. 

2011 m. II ketvirtis Finansų 

ministerija, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija  

8. Pastoviai veikiančios PSSD plėtros komisijos 

įsteigimas 

2011 m. III 

ketvirtis 

Finansų 

ministerija, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija  

9. Komercinio PSSD produktų atitinkančių šioje 

koncepcijoje patvirtintus siekinius pateikimas rinkai 

Tikėtina 2012 m.  

I ketvirtis 

Finansų 

ministerija, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija  

10. PSSD plėtros pirmųjų rezultatų įvertinimas ir 

reikiamų korektyvų parengimas bei diegimas 

2014 m. II ketvirtis Finansų 

ministerija, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 
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PRIEDAI 
 

 


