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Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į
kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67
punktu:
p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:
1.
Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.96 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.
96. Pembrolizumabum
C34
Skiriamas suaugusiems pacientams, kuriems
diagnozuotas metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių
plaučių vėžys, pirmaeiliam gydymui ir kurių
navikuose PD-L1 raiška naviko proporcijos balas
yra ≥ 50 proc., o epidermio augimo faktoriaus
receptoriaus raiška naviko mutacijų ar ALK
translokacijų nenustatyta.
C43
Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo
sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas
onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti II
lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos
paslaugas. Skiriamas melanomos gydymui:
1) kai nenustatyta BRAF V600 mutacija. Prieš
paskiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos
nustatymo tyrimą;
2) antraeiliam gydymui, kai nustatyta BRAF
V600 mutacija.
C65–C68 Skiriamas suaugusiesiems, kuriems anksčiau
buvo taikyta chemoterapija, kurios sudėtyje buvo
platinos preparatų.“
„1.

2. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį 1.117 papunkčiu:
117. Ribociclibum
C50
Skiriamas:
1) premenopauzinio arba perimenopauzinio
laikotarpio moterų lokaliai progresavusiam ar
metastazavusiam krūties vėžiui, kai nustatoma
hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus
epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2
rodmens, gydyti derinant su aromatazės

2

inhibitoriumi kaip pradinė endokrininė terapija.
Moterims prieš menopauzę arba perimenopauzės
laikotarpiu endokrininę terapiją reikia skirti kartu
su liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio
hormono agonistu;
2) pacientėms pomenopauziniu laikotarpiu, esant
lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam
krūties vėžiui, kai nustatoma hormonų receptorių
ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo
faktoriaus receptoriaus 2 rodmens, gydyti derinant
su fulvestrantu kaip pradinė endokrininė terapija,
arba moterims, kurioms anksčiau jau buvo skirta
endokrininė terapija, gydyti.“
3.
Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnio 2.10 papunktį ir jį
išdėstau taip:
„2.
10. Ocrelizumabum
G35
Skiriamas:
1) suaugusiesiems pirminei progresuojančiai
išsėtine sklerozei gydyti, kuri apibrėžiama pagal
ligos trukmę, negalios laipsnį ir uždegiminiam
aktyvumui
būdingais
vaizdinių
tyrimų
požymiais;
2) kaip antros pakopos monoterapija itin aktyvios
formos pasikartojančiai recidyvuojančiai išsėtinei
sklerozei gydyti pacientams, kuriems nepadeda
gydymas beta interferonu ar glatiramero acetatu,
ar teriflunomidu, ar dimetilfumoratu, arba
skiriamas
sparčiai
besivystančia
sunkia
pasikartojančiai recidyvuojančia išsėtine skleroze
sergantiems pacientams.“
„13.

4. Papildau VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 13 skirsnį 13.5 papunkčiu:
5.
Erenumabum
G43
Skiriamas
migrenos
profilaktikai
suaugusiesiems, kuriems bent 4 dienas per
mėnesį pasireiškia migrenos skausmai.“
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