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Maža kas gyvenime gali atsitikti – ligos ar trau-
mos išvengti negalime nė vienas. Tačiau, norėda-
mi apdrausti savo sveikatą, kad ištikus bėdai mums
draudimas kompensuotų bent dalį išlaidų už gy-
dymą bei vaistus, pirmiausia turime apdrausti sa-
vo gyvybę.

Lietuvoje gyvybės draudimo paslaugas siū-
lo per dvidešimt bendrovių, tačiau atskirai svei-
katos arba medicinos išlaidų draudimo nesiūlo
nė viena. Draudimą nuo kritinių ligų, nelaimingų
atsitikimų, išskyrus būtinosios medicinos pagal-
bos užsienyje draudimą, privatūs draudikai sieja
su gyvybės draudimu.

Siûloma draustis tik nuo kriti-
niø ligø ir nelaimingø atsitikimø
Pasak UAB „Egro Lietuva gyvybės draudimas“ va-
dybininkės Snieguolės Puronienės, jų bendrovė ju-
ridiniams asmenims siūlo kritinių ligų draudimo pa-
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slaugą, tačiau, kaip ir kitos, tik tiems asmenims, ku-
rie yra apdrausti pagrindiniu gyvybės draudimu:
kaupiamuoju, studijų, pensiniu ar investiciniu.

Draudimo bendrovë nurodo konkretø kritiniø ligø sàra-
ðà. Jame áraðytos ðios ligos ir bûklës:
� miokardo infarktas;
� smegenø insultas (infarktas);
� piktybinis auglys;
� vainikiniø ðirdies kraujagysliø ðuntavimo operacija;
� inkstø funkcijos nepakankamumas;
� galûniø/galûniø funkcijos netekimas;
� regëjimo netekimas (aklumas);
� iðsëtinë sklerozë;
� vidaus organø transplantacijos operacija;
� ðirdies voþtuvø pakeitimas (protezavimas);
� aortos protezavimo operacijos.

Draudimo nuo kritinių ligų sumą draudžiamas as-
muo gali rinktis. Ji gali būti nuo 30 iki 50 proc. pa-
grindinio draudimo sumos. Įmoka šiam draudimui
skaičiuojama atsižvelgiant į apdraustojo amžių, lytį
ir sveikatos būklę. Susirgus viena iš išvardytų kriti-
nių ligų, apdraustajam išmokama visa draudimo su-
ma ir jis ją panaudoja savo nuožiūra – pagrindiniam
gydymui, vaistams, reabilitacijai ar kt.

Nelaimingų atsitikimų draudimo objektu laiko-
ma draudžiamo asmens sveikatos būklės pokyčiai,
kurie atsirado įvykus nelaimingam atsitikimui. Drau-
dimo sumą draudžiamasis taip pat gali rinktis. Pasi-
rinkimą lengvina draudimo bendrovės sudaryti keli
draudimo sumų variantai.

Paklausta, nuo ko priklauso išmoka sutrikus svei-
katai dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo bendro-
vės atstovė aiškino, jog išmokos dydis priklauso
nuo susižalojimo laipsnio ir draudimo sumos. Iš-
moką apdraustasis asmuo gali panaudoti reikalin-
giems vaistams įsigyti, reabilitaciniam gydymui, fi-
zioterapijai ir kt. Atskiros eilutės vaistų išlaidoms
draudimas nenumato.

Mokesèiø lengvatomis
naudojasi nedaugelis
Pasiteiravus, ar daug darbdavių pasinaudojo mokes-
čių lengvatomis, kurias jiems suteikė Seimo priimtos
Pelno mokesčio įstatymo pataisos, S. Puronienė tei-
gė, kad, lyginant su 2003 metais, naujai sudarytų gru-
pinių sutarčių skaičius išaugo 11 proc., o pasirašytos
įmokos – 36 proc. Įstatymo pataisos lengvatas darb-
daviams (galimybę gyvybės draudimo įmokas ir drau-
dimo įmokas už papildomą sveikatos draudimą, moka-

/aktualijos/



FARMACIJA IR LAIKAS, 2005 aðtuntas numeris 15

Privatus sava-

noriðkas svei-

katos draudi-

mas ásibëgëtø

daug sparèiau,

jei Valstybinë

ligoniø kasa

padengtø dalá

iðlaidø tiems,

kas gydosi pri-

vaèiai.“

Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto viceprezi-
dentë GUODA STE-
PONAVIÈIENË

mas darbuotojų naudai, atskaityti iš įmonės pajamų)
suteikia tik tuo atveju, kai draudimo sutarties terminas
yra ne trumpesnis kaip 10 metų. Darbdaviai dažniau-
siai renkasi kaupiamuosius (gyvybės arba pensinį) ir
sveikatos draudimus.

Nuo 2000 m., kai UAB „ERGO Lietuva gyvybės
draudimas“ įvedė ir pasiūlė juridiniams asmenims pri-
vatų sveikatos draudimą, šį draudimą darbdaviai daž-
nai pasirenka kaip darbuotojų motyvavimo elemen-
tą. Šiuo metu bendrovė svarsto galimybę sveikatos
draudimą pradėti siūlyti ir fiziniams asmenims.

Kritinių ligų draudimo paslaugą siūlo ir bendro-
vė „Hansa gyvybės draudimas“. Tačiau ir čia ši pa-
slauga yra tik gyvybės draudimo sutarčių objektas.

Bendrovės „Lietuvos draudimas“ komunikacijos
vadovė Žana Jakevičienė aiškina, kad jų bendrovė
taip pat teikia gyvybės draudimo bei draudimo nuo
nelaimingų atsitikimų paslaugas. Pastaroji draudimo
rūšis pradėjo populiarėti po to, kai Seimas priėmė
Pelno mokesčio pataisas. Ne viena įmonė savo dar-
buotojus, ypač rizikos grupės darbininkus – statybi-
ninkus, medkirčius, suvirintojus ir kt. – apdraudžia
nuo nelaimingų atsitikimų.

Draudimo įmokos priklauso nuo pasirinktos drau-
dimo sumos (ji negali būti mažesnė nei 10 tūkst. Lt.),
draudžiamojo profesijos, amžiaus, taip pat nuo pasi-
rinkto draudimo varianto (ar žmogus draudžiamas tik
nuo didelių traumų, ar ir nuo staigių sveikatos sutri-
kimų, pavyzdžiui, įkandus erkei, ištikus apendicito
priepuoliui ir pan.). Apsidraudus 10 tūkst. litų sumai,
draudimui reikėtų sumokėti nuo 100 iki 150 litų.

Keliaujantiesiems kompensuoja-
mos ir iðlaidos vaistams
Prie sveikatos draudimo galima priskirti ir trumpa-
laikį kelionių draudimą. Apsidraudusiems šia drau-
dimo rūšimi asmenims draudimo bendrovė apmoka
būtinosios medicinos pagalbos užsienyje išlaidas.
Tokią draudimo rūšį siūlo daugelis bendrovių. Pa-
sak „IF draudimas“ atstovės Ilonos Černeckienės, į

užsienį išsiruošęs žmogus draudžiamas 70 tūkst.
eurų. Draudimo įmoka priklauso nuo keliautojo am-
žiaus, kelionės trukmės. Paprastai už kiekvieną ke-
lionės dieną imamas 3 litų mokestis. Tačiau į būti-
nąją medicininę pagalbą užsienyje neįskaitomos li-
gos, kuriomis žmogus serga seniai. Yra ir kitų išim-
čių, pavyzdžiui, ribojama odontologo pagalba, gy-
dytojo priežiūra nėštumo metu ir kt. Ūmios ligos
atveju draudimo bendrovė apmoka ne tik už gydy-
tojo paslaugas, bet ir už paskirtus gydytojo vais-
tus. Jeigu ligonį reikia pervežti į Lietuvą, draudimas
apmokės ir jo bei vieno lydinčio asmens transporto
išlaidas, patikino „IF draudimas“ atstovė.

Kas paspartintø savanoriðkà
sveikatos draudimà
Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento Liutauro
Labanausko nuomone, tam, kad įsibėgėtų privatus
savanoriškas sveikatos draudimas, būtina įvykdy-
ti dvi sąlygas: pirmoji sąlyga – priimti savanoriško
sveikatos draudimo įstatymą arba nauju punktu pa-
pildyti veikiantį draudimo įstatymą; antroji – nu-
statyti realius paslaugų įkainius, suderinti su Vals-
tybine ligonių kasa, kokią dalį išlaidų padengs kasa
ir kokia dalis išlaidų teks savanoriškam sveikatos
draudimui. Jo įsitikinimu, jokių kitų kliūčių nėra.

L. Labanausko teigimu, su SAM apie tai yra ne
kartą kalbėta. Lietuvos gydytojų sąjungos prezi-
dentas tikisi, kad iki 2006 m. bus įvykdyta bent vie-
na minėtų sąlygų. Anot jo, paskaičiuoti realius pa-
slaugų įkainius nėra sunku.

UAB „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ at-
stovės S. Puronienės žodžiais, privatus savanoriš-
kas sveikatos draudimas įsibėgėtų daug sparčiau,
jei Valstybinė ligonių kasa padengtų dalį išlaidų
tiems, kas gydosi privačiai. Be to, šiai draudimo
rūšiai paspartinti reikėtų palankesnės įstatyminės
bazės bei darbdavių savimonės.

Parengë G. Slaninienë

Ekonomine prasme visas sveikatos apsaugos sek-
torius yra ydingas. Problemos kyla todėl, kad yra
neigiami ekonomikos dėsniai – viskas bandoma pa-
daryti administraciškai, „iš viršaus“. Pvz., Sveika-
tos apsaugos ministerija ruošiasi nustatyti realius
paslaugų įkainius. Tačiau jų nustatyti neįmanoma, nes
realūs įkainiai nusistato savaime, konkuruojant svei-
katos priežiūros įstaigoms. Jeigu paslaugų įkainius
bus bandoma nustatyti pagal vienos ar kitos gydymo
įstaigos rodiklius, jie gali būti per dideli arba per maži.

Sveikatos apsaugos reforma pradedama ne nuo to galo
Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentës Guodos Steponavièienës komentaras

Sakykim, išrenkama efektyviausiai dirbanti ligoninė ir
pagal ją nustatomi įkainiai. Bet ilgainiui efektyviai dir-
banti ligoninė mažina kaštus, nes nori pritraukti dau-
giau pacientų. Jeigu atvirkščiai, paslaugų įkainius nu-
statinės pagal neefektyviai dirbančią įstaigą, jie bus
per dideli ir neskatins taupyti, dirbti geriau, efekty-
viau. Be to, kainos nėra pastovios, nekintamos. Pa-
vyzdžiui, pakilo kuro kaina, kaip tada įvertinti infliaci-
ją, kokį taikyti koeficientą? Kai viskas taip greitai kin-
ta, netgi turint ypatingų sugebėjimų ir geriausių norų,
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kainų administraciškai suskaičiuoti neįmanoma. To-
dėl, jeigu nebus laisvų kainų, galime sakyti, kad ne-
bus jokių kainų, nes jos neatspindės realių procesų
rinkoje. O kol nebus realių kainų, nebus nei papildo-
mo draudimo, nei gydymo įstaigų veiklos efektyvu-
mo, nei jų konkurencijos dėl paciento.

Draudimas yra gyvybingas, skvarbus, prie po-
kyčių pratęs verslas. Jis atsiranda ten, kur yra nau-
da. Draudikai mielai imsis naujos veiklos rūšies (nes
rinkoje jiems ankšta), jeigu jiems bus leista dirbti.
Kodėl sveikatos draudimas nepopuliarėja? Pirmoji
priežastis jau įvardyta: nėra kainų. Turime kalbėti ne
apie įkainius, o apie kainas, nes draudikas turi žinoti,
kokiomis kainomis jis perka paslaugas. Antra, nėra
teisinių prielaidų legaliai primokėti už paslaugas. Šian-
dien jau leidžiama primokėti už papildomas paslau-
gas ir jų sąrašą žadama plėsti. Tačiau žmogui labiau
rūpi ne papildomos, o esminės paslaugos. Už esmi-
nes paslaugas, tarkim, operaciją, jis primoka ir dabar,
tik tai daro nelegaliai, o apsidraudęs galėtų išvengti
tokio finansinio šoko.

Normaliai draudžiama nuo kritinių ligų, bet kriti-
nių ligų gydymas nėra papildoma paslauga. Šian-
dien kritinės ligos – širdies ir kraujagyslių, onkolo-
ginės ir kt. – Lietuvoje yra populiariausios, ir jų
gydymas negali būti papildoma paslauga.

Kas yra papildomos paslaugos? Priemokos už
geresnę aparatūrą? geresnius vaistus? geresnę prie-
žiūrą? Kas galėtų pasakyti konkrečiai? Kiekvienas
atvejis yra individualus: vieną kartą geriau vaistai,
kitą – operacija.  Manau, vienintelis kelias yra fik-
suoti ne ligas, o sumas. Ligonių kasoms turėtų būti
nurodyta, kiek pinigų jos privalo skirti vienai ar kitai
ligai gydyti ir kiek primoka pats ligonis. Jeigu visose
gydymo įstaigose bus kainininkai, žmogus per kurį
laiką susivoks, kad valstybė visų gydymo išlaidų
nepadengia, ir jam reikia primokėti grynais arba apsi-
drausti. Patys draudikai žmonėms išaiškins, kiek žmo-
gui gali atsieiti vienos ar kitos ligos gydymas, pasiū-
lys draudžiamų ligų ar gydymo paslaugų paketus, ir
žmogus, pasirinkęs vieną ar kitą variantą, apsidraus.
Einant paslaugų skirstymo į pirmaeiles ir antraeiles
keliu, manau, medikai dešimtmečiais ginčysis, kas
yra pagrindinė, o kas – papildoma paslauga, ir ga-
liausiai baigs tuo, kad viskas yra pirmaeilės paslau-
gos, kurias reikia dengti iš PSDF.

Sveikatos draudimui įsibėgėti atskiro įstatymo
nereikia, manau, pakanka pakeisti kelis esamų įsta-
tymų straipsnius: įteisinti priemokas ir įpareigoti gy-
dymo įstaigas pateikti pacientams kainoraščius, ku-
riuose būtų nurodyta, kiek kainuoja paslauga, ko-
kią jos dalį dengia PSDF ir kiek jis turi primokėti iš
savo kišenės. Jeigu žmogus matys, kad gydymas
atsieina brangiai, jis apsidraus. Priemokų pavieši-
nimas būtų efektyvus vaistas prieš kyšius.

Paslaugų kainos neturėtų labai pakilti, nes ir da-
bar žmonės už paslaugas primoka, tiesa, nelegaliai.
Apdraudus sveikatą savanoriškuoju draudimu, prie-
mokomis taptų draudiminiai pinigai. Antra vertus, aukš-
tų kainų nustatyti įstaigos negalėtų ir rūpindamosi,
kad joms nepristigtų pacientų. Lietuvoje nėra daug
turtingų žmonių, tad jeigu gydymo įstaiga norės turėti
pakankamai darbo, ji orientuosis į vidutinį pacientą. O
vidutiniam pacientui nebūdinga daug primokėti. Kon-
kuruodamos tarp savęs, gydymo įstaigos stengsis
nekelti kainų, tik klausimas, ar tai joms pavyks. Toks
yra  ekonomikos dėsnis, bet politikai jo nenori pripa-
žinti ir pradeda reformą ne nuo to galo.

Privatus sveikatos draudimas išspręstų daugelį,
tačiau ne visas problemas. Turime sutikti su tuo, kad
žmonės visur ir visada nori mažiau. Finansinių pro-
blemų yra ir kitose srityse, nes juk ne visada galime
nusipirkti tokį būstą ar automobilį, kokio norime. Bet
žmonės vis dėlto būstą turi ir kažkuo važiuoja. Lygiai
taip ir sveikatos apsaugoje: kažkiek gautume iš ligo-
nių kasų, dalį reikėtų primokėti. Primokėjimas už ruti-
ninę sveikatos apsaugą (pvz., slogos gydymą), ma-
nau, turėtų būti nedidelis ir atsiskaitoma grynais. Tai
apribotų žmonių nereikalingą  ėjimą pas bendrosios
praktikos gydytojus. O nuo kritinių ligų būtų drau-
džiama. Tada už gydymą primokėtų draudimas.

Pasaulyje yra įvairių draudimo modelių. Pavyz-
džiui, Švedijoje draudžiama nuo tam tikros sumos:
jeigu žmogus gydymuisi (gydytojo paslaugoms ir
vaistams) išleido tam tikrą pinigų sumą, jam taiko-
mas progresyvus subsidijavimas, nes tai liudija, kad
žmogus serga lėtine liga arba jo ligai gydyti reikia
sudėtingų procedūrų, brangių vaistų. Priemokos
suma neturi būti maža, kad žmogui nekiltų noras ja
pasinaudoti ir gauti subsidiją.

Žmogus turėtų mokėti už kiekvieną prekę ir kiek-
vieną paslaugą. Ne išimtis ir vaistai. Švedijoje už vais-
tus iki tam tikros sumos visą kainą moka ir dirbantys
piliečiai, ir pensininkai. Subsidijos taikomos tik po ri-
binės sumos. Kitoks ribojimo mechanizmas esti Pran-
cūzijoje – vaistinėje žmogus sumoka visą kainą, o kom-
pensaciją gauna kitose institucijose. Tada nekyla no-
ras pirkti vaistų, kai jų nelabai reikia. Toks ribojimo
mechanizmas galėtų būti taikomas ir mūsų šalyje.

Teigiama, kad Lietuvoje įkainiai nepadengia
operacijos kaštų. Vadinasi, tai daroma gydytojo ir
gydymo kokybės sąskaita: kažkam neprimokama,
neperkama naujos aparatūros, nekeliama kvalifika-
cijos... Kosmetinėmis procedūromis reanimuoti svei-
katos apsaugos sistemos neįmanoma. Reikia, kad
sistemoje legaliai pradėtų funkcionuoti pacientų pi-
nigai, kurių nemaža dalis yra ir šiandien, tik kyšių
pavidalu, todėl negali padaryti sisteminių pokyčių
sveikatos paslaugų rinkoje.
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