TVIRTINU
Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas,
Neringa Bernotienė
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2017 METŲ I - II KETVIRČIŲ ATASKAITA
2017 m. liepos 7 d. Nr. 7K-793
Eil.
Nr.

1

Priemonė

Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
Informacija apie priemonės
terminas
vykdymą
1 UŽDAVINYS
VERTINTI IR TOBULINTI ĮDIEGTĄ LIGONIŲ KASŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
IR KONTROLĖS MODELĮ
Parengti ir Sveikatos apsaugos VLK korupcijos prevencijos 2017 m. I SAM
Korupcijos Įvykdyta. Parengta Programa
ministerijos (toliau – SAM) koordinavimo ir kontrolės ketvirtis;
prevencijos
skyriui ir Priemonių planas, kurie
Korupcijos prevencijos skyriui komisija (toliau – Komisija) patikslinus
pateiktos Programos ir patvirtinti VLK direktoriaus
pateikti Valstybinės ligonių kasos
Programą ar Priemonių plano kopijos 2017 m. sausio 4 d. įsakymu
prie
Sveikatos
apsaugos
Priemonių
bei VLK direktoriaus Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės
ministerijos
korupcijos
planą,
įsakymo dėl Komisijos ligonių kasos prie Sveikatos
prevencijos
2017–2019
m.
pasikeitus
sudarymo kopija
apsaugos
ministerijos
programą (toliau – Programa), jos
atsakingiekorupcijos prevencijos 2017–
įgyvendinimo priemonių planą
siems
2019 metų programos ir jos
(toliau – Priemonių planas) ir
asmenims
įgyvendinimo
priemonių
informaciją
apie
asmenis,
plano patvirtinimo“.
atsakingus
už
korupcijos
2017 m. sausio 5 d. raštu Nr.
prevenciją ir kontrolę Valstybinėje
4K-132 SAM pateikta VLK
ligonių kasoje prie Sveikatos
direktoriaus 2016 m. lapkričio
apsaugos ministerijos (toliau –
28 d. įsakymo Nr. 1K-338
VLK)
„Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2014
m. balandžio 22 d. įsakymo
Atsakingieji vykdytojai

2
Nr. 1K-100 „Dėl Korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrolės
komisijos
sudarymo“ pakeitimo“ kopija
(informacija apie asmenis,
atsakingus už korupcijos
prevenciją ir kontrolę VLK).
2017 m. sausio 6 d. raštu Nr.
4K-152 SAM pateikta VLK
direktoriaus 2017 m. sausio 4
d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
korupcijos
prevencijos 2017–2019 metų
programos
ir
jos
įgyvendinimo
priemonių
plano patvirtinimo“ ir juo
patvirtintos
Programos
kopija.
2017 m. birželio 19 d. VLK
direktoriaus įsakymu Nr. 1K124 patvirtinta nauja VLK
Korupcijos
prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisijos darbo reglamento
redakcija
2

Rotuoti Komisijos narius, kartą per VLK direktorius
du metus atnaujinti jos sudėtį, taip
siekiant
mažinti
veiklos
inertiškumą ir sukurti prielaidas
efektyvesnei,
atviresnei
ir
skaidresnei veiklai

2018 m.
II ketvirtis

VLK
įsakymu
atnaujinta
sudėtis

direktoriaus Vykdoma. 2017 m. kovo 27
20
proc. d. pasitarime su VLK
Komisijos vadovybe (VLK direktoriumi,
jo pavaduotoja Ž. Abeliene ir
Ekonomikos departamento
direktore S. Adamkevičiūte)

3

3

Kontroliuoti
korupcijos Komisija
prevencijos
įgyvendinimą
teritorinėse ligonių kasose (toliau –
TLK)

Nuolat;
2017–2019 m.
I ketvirtis

Išanalizuotas
TLK
atliktas
korupcijos
prevencijos programų
veiksmingumo ir (ar)
poveikio vertinimas

priimtas sprendimas ne tik
rotuoti Komisijos narius, bet
ir nustatyti 2 metų kadenciją
Komisijos
pirmininkui,
rotacijos būdu skiriamam iš
esamos Komisijos narių
Įvykdyta. Komisija įvertino
visų TLK pateiktas ar
interneto
svetainėse
paskelbtas
korupcijos
prevencijos programas, jų
įgyvendinimo
priemonių
planus (išskyrus Kauno TLK)
ir
TLK
korupcijos
prevencijos
programos
priemonių
įgyvendinimo
ataskaitas. Komisija pateikė
pastabas
dėl
minėtų
programų, jų įgyvendinimo
priemonių planų ir ataskaitų
rengimo šiais VLK raštais:
2017 m. sausio 27 d. raštu Nr.
4K-699 (Vilniaus TLK), 2017
m. vasario 7 d. raštu Nr. 4K1000 (Šiaulių TLK), 2017 m.
vasario 17 d. raštu Nr. 4K1300 (Panevėžio TLK), 2017
m. vasario 27 d. raštu Nr. 4K1551 (Kauno TLK), 2017 m.
kovo 2 d. raštu Nr. 4K-1689
(Klaipėdos TLK). Taip pat
atkreiptas visų TLK dėmesys
dėl ankstesnės Programos
veiksmingumo
ir
(ar)

4
poveikio vertinimo atlikimo
rengiant vėlesnes Programas
4

5

6

Įvertinti galimybes parengti vieną
bendrą VLK ir TLK korupcijos
prevencijos programą, rengiant tik
atskirus programos įgyvendinimo
priemonių planus
VLK interneto svetainėje paskelbti
Programą, Priemonių planą ir
asmenų, atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, kontaktinius
duomenis

Komisija, TLK

Komisijos sekretorius,
VLK darbuotojai, atsakingi
už VLK interneto svetainės
administravimą

2018 m.
II ketvirtis

Patikslinus ir
patvirtinus
Programą,
Priemonių
planą
arba
pasikeitus
atsakingiesiems
asmenims
Rengti ir VLK interneto svetainėje Komisijos sekretorius,
Kiekvieną
skelbti Priemonių plano vykdymo VLK darbuotojai, atsakingi ketvirtį,
ataskaitas
už VLK interneto svetainės ne vėliau kaip
administravimą
iki
kito
ketvirčio
pirmo mėnesio
10 dienos

Organizuota diskusija

VLK
interneto
svetainėje
paskelbta
Programa, Priemonių
planas
ir
asmenų,
atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę
VLK,
kontaktiniai
duomenys

Vykdoma.
Informacija
skelbiama VLK interneto
svetainėje
adresu
http://www.vlk.lt/veikla/veikl
os-sritys/korupcijosprevencija/korupcijos_preven
cijos_programos

Parengtų
ir
VLK
interneto
svetainėje
paskelbtų
Priemonių
plano
vykdymo
ataskaitų skaičius

Vykdoma. Parengta
Priemonių plano vykdymo I
ketv. ataskaita ir paskelbta
VLK interneto svetainėje
adresu
http://www.vlk.lt/veikla/veikl
os-sritys/korupcijosprevencija/korupcijos_preven
cijos_programos/Documents/
0410%20Korprevprpriemonp
lanovykdymo.pdf

2 UŽDAVINYS
DIDINTI LIGONIŲ KASŲ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ, UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR ATVIRĄ VIEŠŲJŲ
PASLAUGŲ TEIKIMĄ
7
Inicijuoti
kokybės
vadybos Personalo ir kokybės vadybos 2018 m.
VLK kokybės vadybos
sistemos
persertifikavimą: skyrius
III ketvirtis
sistemos
dokumentai
atsižvelgiant
į
numatytus
atnaujinti pagal ISO
reikalavimus
naujoje
ISO
9001:2015
standarto

5
9001:2015 standarto redakcijoje,
įvertinti VLK kokybės vadybos
sistemos dokumentus, parengti jų
pakeitimus, užtikrinti kokybės
vadybos sistemos išorės priežiūros
auditų atlikimą

8

9

10

Tobulinti sutartinių sumų asmens Paslaugų analizės ir sutarčių
sveikatos priežiūros paslaugoms skyrius
planavimo teisės aktus, siekiant
didinti
sutarčių
sudarymo
skaidrumą ir aiškumą
Parengti ir VLK interneto Biudžeto planavimo skyrius
svetainėje paskelbti susistemintą
informaciją apie Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšų paskirstymo
TLK principus
Įdiegti
informacinę
sistemą,
leidžiančią valdyti ir apskaityti
PSDF biudžeto išlaidas, skirtas:
 ambulatoriniam
gydymui
deguonimi;
 dantų protezavimo paslaugoms
ir kompensacijoms, skiriamoms
pacientams už savo lėšomis
apmokėtas dantų protezavimo
paslaugų išlaidas;
 kochleariniams
implantams,
BAHA
įsriegiamiesiems
kauliniams implantams, vidurinės
ausies klausos sistemoms ir

2017–2019 m.
IV ketvirtis

2017 m.
II ketvirtis

Informacinių sistemų plėtros 2017 m.
skyrius,
III ketvirtis
Sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius,
TLK

reikalavimus, išlaikyta
atitiktis
ISO
9001
standarto
reikalavimams visose
veiklos
srityse
ir
užtikrinta
kokybės
vadybos
sistemos
priežiūra
Peržiūrėti
sutartinių
sumų asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms
planavimo
tvarkos
aprašai
Paskelbta informacija.
Visuomenei sudarytos
galimybės susipažinti su
PSDF biudžeto lėšų
paskirstymo
TLK
principais
Įdiegta
sistema

informacinė

Įvykdyta.
Informacija
skelbiama VLK interneto
svetainėje
adresu
http://www.vlk.lt/veikla/veikl
os-sritys/PSDFBLP/

6
atsarginio kochlearinio implanto
procesoriams

11

Įdiegti dalinę aktyviojo gydymo Kainų skyrius,
2018 m.
sąnaudų apskaitą paciento lygiu Informacinių sistemų plėtros IV ketvirtis
reprezentatyviose
aktyviojo skyrius
gydymo paslaugas teikiančiose
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose

Nustatyta
vidutinė
kiekvienos
aktyviojo
gydymo
paslaugos,
priskiriamos atitinkamai
giminingų
diagnozių
grupei, savikaina ir jos
sudėtis

Vykdoma. 2017 m. pirmąjį
pusmetį buvo įgyvendintos
šios DPLSA projekto II–V
etapo dalys:
1. parengtos gairės VLK
savarankiškam ASPĮ veiklos
rezultatų apibendrinimui ir
lyginamosios
analizės
atlikimui;
2. parengtas sąrašas ASPĮ,
kurios
dalyvaus
pilnos
apimties DPLSA sprendimo
diegime;
3. paruoštos DPLSA IS
automatinės
duomenų
kokybės tikrinimo taisyklės;
4. atlikta DPLSA IS diegimo
aplinkos apžvalga ir parengta
diegimo koncepcija;
5. parengtos 1-oji ir 2-oji
periodinės
projekto
stebėsenos ataskaitos;
6. parengti DPLSA IS
testavimo
principai
ir
scenarijai;

7
7. parengti DPLSA IS
naudotojų mokymo planai ir
mokymų medžiaga;
8. vykdant VLK direktoriaus
2017 m. birželio 29 d.
įsakymą Nr. 1K-138 „ Dėl
Detalios
paciento
lygio
sąnaudų
apskaitos
informacinės
sistemos
bandomosios eksploatacijos
pirmojo etapo vykdymo
tvarkos aprašo ir šios
bandomosios eksploatacijos
pirmojo etapo vykdymo
priemonių
plano
patvirtinimo“
pradėtas
DPLSA
informacinės
sistemos
bandomosios eksploatacijos
pirmojo etapo vykdymas
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Kauno klinikose
12

Sukurti
priežiūros
kodavimo
metodiką

asmens
įstaigų
rizikos

sveikatos Klinikinio kodavimo skyrius
klinikinio
įvertinimo

2019 m.
I ketvirtis

VLK
direktoriaus
įsakymu
patvirtinta
klinikinio
kodavimo
rizikos
įvertinimo
metodika. Naudojantis
šia metodika, daroma
mažiau klaidų, didėja
veiklos
procedūrų
aiškumas
ir
PSDF
biudžeto
lėšų

8

Didinant tikrinamų įstaigų ir
įmonių
atrankos
skaidrumą,
planines kontrolės procedūras
vykdyti atsižvelgiant į įstaigų ir
įmonių, sudariusių sutartis su VLK
ar TLK, veiklos rizikos vertinimo
rezultatus
Organizuoti ir vykdyti sąnarių
endoprotezų pirkimus per Centrinę
perkančiąją organizaciją

Paslaugų
ekspertizės
kontrolės skyrius

15

Skelbti informaciją apie PSDF
biudžeto lėšomis teikiamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
kainas VLK ir TLK interneto
svetainėse

Kainų skyrius,
Nuolat,
iki
Paslaugų analizės ir sutarčių 2019
m.
skyrius,
gruodžio 31 d.
VLK darbuotojai, atsakingi
už
interneto
svetainės
administravimą, TLK

16

VLK interneto svetainės atvirų Biudžeto vykdymo skyrius,
2018–2019 m. PSDF
biudžeto
duomenų skiltyje patalpinti PSDF Informacinių
technologijų II ketvirtis
vykdymo
metinės
biudžeto
vykdymo
metinės departamentas
apyskaitos pagrindinės
apyskaitos pagrindines formas
formos paskelbtos VLK
visuomenei patogiu naudoti būdu
interneto
svetainės
atvirų duomenų skiltyje.
Didinamas
veiklos
atvirumas
ir
atskaitomybė
už
institucijai
skirtų

13

14

ir 2017–2019 m.
I–IV ketvirčiai

panaudojimo
efektyvumas
Atsižvelgiant į įstaigų ir
įmonių veiklos rizikos
vertinimo
rezultatus,
atliktos
planinės
kontrolės procedūros

Sveikatos priežiūros įstaigų Nuolat,
iki 100 proc. įvykdyti
aprūpinimo skyrius
2019
m. standartinių
sąnarių
gruodžio 31 d. endoprotezų pirkimai
per Centrinę perkančiąją
organizaciją
VLK ir TLK interneto
svetainėse
paskelbta
informacija apie PSDF
biudžeto
lėšomis
teikiamų
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų kainas

Vykdoma. Nuo 2015 m.
standartiniai
sąnarių
endoprotezai
perkami
naudojantis
elektroniniu
Centrinės
perkančiosios
organizacijos katalogu
Vykdoma.
Informacija
skelbiama VLK interneto
svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/veikla/veikl
ossritys/SveikatosPrieziurosPas
lauguKainos/Puslapiai/defaul
t.aspx

9

17

VLK interneto svetainėje viešinti
tarnybinių komandiruočių į užsienį
maršrutus, tikslus, išlaidas ir
finansavimo šaltinius

18

Informuoti atitinkamas institucijas Komisija
apie gautus pranešimus dėl
galimos korupcinės veiklos atvejų
VLK ir TLK (toliau kartu – ligonių
kasos)

19

VLK interneto svetainėje skelbti
informaciją
apie
įstaigoje
nustatytus korupcijos atvejus ir
atvejus, kai darbuotojas pažeidė
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas
VLK interneto svetainėje įdiegti
reklaminius skydelius su nuoroda
kur
kreiptis,
susidūrus
su
korupcijos apraiškomis

20

Į tarnybines komandiruotes
užsienyje
vykstantys
asmenys, VLK darbuotojai,
atsakingi
už
interneto
svetainės administravimą

Komisija

Informacinių
technologijų
departamentas,
Ryšių su visuomene skyrius

valstybės
lėšų
panaudojimą
Nuolat,
iki Viešinami
duomenys Vykdoma. Informacija apie
2019
m. apie visas tarnybines tarnybines
komandiruotes
gruodžio 31 d. komandiruotes į užsienį skelbiama Valstybės tarnybos
(per 10 darbo
portale
adresu
dienų
po
http://portalas.vtd.lt/
grįžimo)
Nuolat,
iki Informacija el. paštu Vykdoma. Nebuvo gauta
2019
m. pateikta
VLK pranešimų dėl korupcinės
gruodžio 31 d. direktoriui,
SAM veiklos atvejų ligonių kasose
(per 3 darbo Korupcijos prevencijos
dienas
nuo skyriui ir
pranešimo
Specialiųjų
tyrimų
gavimo
tarnybai
dienos)
Nuolat,
iki Paskelbta informacija Vykdoma. Nebuvo nustatyta
2019
m. VLK
interneto tokių atvejų
gruodžio 31 d. svetainėje
(per 10 darbo
dienų
nuo
informacijos
gavimo
dienos)
2018 m.
Įdiegti
reklaminiai
II ketvirtis
skydeliai

3 UŽDAVINYS
TOBULINTI TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS, ATLIEKANT JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ IR KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMĄ

10
21

22

23

24

Pagal SAM nustatytas VLK
veiklos sritis įvertinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę ir prireikus
parengti neatitikčių šalinimo
planą.
Duomenis
pateikti
SAM
Korupcijos prevencijos skyriui
Nustatyti TLK veiklos sritis,
kuriose
galima
korupcijos
pasireiškimo tikimybė, pavesti
TLK atlikti šiose veiklos srityse
korupcijos rizikos analizę ir
pateikti apibendrintus duomenis
Antikorupciniu požiūriu įvertinti
VLK teisės aktų projektus,
atitinkančius
Korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1
dalies nuostatas

Komisija,
Kiekvienų
Atliktas
korupcijos
VLK padaliniai ir TLK, metų
III pasireiškimo tikimybės
kuriose nustatyta korupcijos ketvirtis
įvertinimas, duomenys
pasireiškimo tikimybė
pateikti SAM

Komisija

Kiekvienų
Nustatytos TLK veiklos
metų
III sritys, kuriose galima
ketvirtis
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, išanalizuoti iš
TLK gauti duomenys

Komisija

Nuolat,
iki
2019
m.
gruodžio 31 d.
(per 5 darbo
dienas
nuo
teisės
akto
projekto
gavimo
dienos)

Įvertinti, ar pagal teisės aktų Vaistų
kompensavimo 2017 m.
reikalavimus galima į TLK ir skyrius,
III ketvirtis
vaistinių tipinę kompensuojamųjų Teisės skyrius
vaistų ir medicinos pagalbos

Atliktas visų Komisijai
pateiktų VLK teisės
aktų
projektų
įvertinimas
antikorupciniu požiūriu

Atliktas teisės
vertinimas

aktų

Vykdoma. Įvertintas VLK
direktoriaus įsakymo „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos direktoriaus 2014
m. sausio 21 d. įsakymo Nr.
1K-10
„Dėl
Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų,
vaistinių ir kitų įstaigų bei
įmonių, sudariusių sutartis su
Valstybine ligonių kasa prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos ar teritorinėmis
ligonių kasomis, veiklos
priežiūros tvarkos aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“
projektas

11

25

26

27

priemonių
įsigijimo
išlaidų
apmokėjimo
PSDF
biudžeto
lėšomis sutarties formą įtraukti
vaistinėms taikytiną reikalavimą
parduoti tam tikrą pigiausių
kompensuojamųjų vaistų kiekį
Analizuoti
pasiūlymus
dėl Komisija
korupcijos prevencijos priemonių
sveikatos sistemoje įgyvendinimo,
nagrinėti skundus

Nuolat,
iki Išnagrinėti visi gauti
2019
m. pasiūlymai ir skundai
gruodžio 31 d.
(per 5 darbo
dienas
nuo
pasiūlymo
arba skundo
gavimo
dienos)

Vykdoma. Atsižvelgiant į
Panevėžio TLK pateiktą
darbuotojų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas gautų
dovanų ir reprezentacijai
skirtų dovanų perdavimo,
įvertinimo,
apskaitos
ir
saugojimo tvarkos aprašo
projektą, 2017 m. birželio 22
d. VLK direktoriaus įsakymu
Nr. 1K-127 pakeistas VLK ir
TLK darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų derinimo
tvarkos aprašas, patvirtintas
VLK direktoriaus 2014 m.
spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K286.

4 UŽDAVINYS
UGDYTI LIGONIŲ KASŲ DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ IR PRINCIPINGUMĄ
Nustatyti ligonių kasų darbuotojų Komisija
2017–2019 m. Atlikta
apklausa,
tolerancijos korupcijai lygį
III ketvirtis
įvertintas ligonių kasų
darbuotojų
nepakantumo korupcijai
pokytis
Organizuoti VLK darbuotojų Personalo ir kokybės vadybos Nuolat, iki 2019 Suorganizuoti
VLK Vykdoma. 2017 m. kovo 23
mokymus
apie
korupcijos skyrius
m. gruodžio 31 darbuotojų mokymai,
d. suorganizuoti mokymai
prevencijos priemones, jų taikymą,
d.
vienam
dalyviui korupcijos prevencijos srityje
korupcinio
pobūdžio
vidutiniškai tenkantis

12
nusikalstamas veikas, šių veikų
pobūdį ir atsakomybę

28

mokymų
valandų 7 dalyviams, trukmė – 8 ak.
skaičius ‒ 8 ak. val.
val.
2017 m. kovo 30 d.
suorganizuoti mokymai teisės
aktų antikorupcinio vertinimo
srityje 10 dalyvių, trukmė – 8
ak. val.

5 UŽDAVINYS
ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
Skatinant korupcijos netoleravimą, Ryšių su visuomene skyrius 2017–2019 m. Paskelbti ne mažiau Vykdoma. 2017 m. I ketv.
rengti informacinius pranešimus
kaip 4 informaciniai paskelbti 3 informaciniai
antikorupcijos temomis ir skelbti
pranešimai per metus
pranešimai
gyventojams,
juos VLK interneto svetainėje bei
kuriais primenama nemokėti
socialiniame tinkle „Facebook“
už tai, už ką ligonių kasos
sumoka PSDF biudžeto
lėšomis: 2017 m. sausio 30 d.
pranešimas
„Atkreipiame
dėmesį:
valstybė
nekompensuoja lęšiukų kainų
skirtumo“, 2017 m. vasario
24 d. pranešimas „Gydymo
įstaigos labiau laikosi teisės
aktų
ir
kontrolierių
rekomendacijų“, 2017 m.
kovo
24
d. pranešimas
„Nemokamas
sveikatos
priežiūros
paslaugas
garantuoja tik pagal paskirtį
panaudotas
gydytojo
siuntimas“.
2017 m. II ketv. paskelbti 3
pranešimai,
kuriais
primenama nemokėti už tai,

13

29

Ugdant nepakantumą korupcijai, Ryšių su visuomene skyrius
plėtoti
bendradarbiavimą
su
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
organizuoti
bendras priemones su socialiniais
partneriais
(Jaunųjų
medikų
asociacija,
pacientų
organizacijomis ir kt.) pagal
bendradarbiavimo
sutartis,
informuoti
visuomenę
apie
valstybės garantuojamą sveikatos
priežiūrą

2017–2019 m. Pasirašyta sutartis
(1 kartą per
metus)

už ką ligonių kasos sumoka
PSDF biudžeto lėšomis:
2017-06-12 pranešimas „Ar
reikia mokėti už šeimos
gydytojo paskirtus tyrimus?“,
2017-06-19 „Vis daugiau
gyventojų
domisi,
kiek
kainuoja jų gydymas“ ir
2017-06-29 „Ligonių kasos:
kada pas gydytojus galima
patekti be siuntimo?“
Vykdoma. 2017 m. vasario 2
d.
pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su
Pagalbos
onkologiniams
ligoniams
asociacija
ir
privataus sektoriaus atstovais.
I–II ketv. kartu su sutarties
partneriais
buvo
įvykdytas
plataus masto
socialinės reklamos projektas
„Kylame į kovą su vėžiu“.
2017 m. vasario 14 d.
pasirašyta sutartis su VšĮ
Lietuvos spaudos fotografų
klubu.
I–II ketv. kartu su sutarties
partneriais buvo įvykdytas
moksleivių
nuotraukų
konkursas „Sveika šeima“,
kurio
metu
buvo
informuojama apie visiems
šeimos nariams teikiamas
šeimos gydytojo paslaugas,

14

30

Informuoti pacientus apie PSDF Informacinės
sistemos 2017–2019 m. Suformuotos duomenų
biudžeto lėšas, kuriomis buvo eksploatavimo skyrius
I, II, III ir IV suvestinės
pagal
sumokėta už jiems suteiktas
ketvirčiai
privalomojo sveikatos
sveikatos priežiūros paslaugas
draudimo informacinės
(nurodomos suteiktų stacionare
sistemos
„Sveidra“
sveikatos priežiūros paslaugų ir
Viešųjų
elektroninių
specializuotų
ambulatorinių
paslaugų
asmenims
paslaugų kainos bei išduotų vaistų
teikimo
posistemio
ir medicinos pagalbos priemonių
duomenis
kainos)

_______________________________________________

apmokamas PSDF lėšomis
(apdraustiesiems
nemokamas), t. y. apie
valstybės
garantuojamą
sveikatos priežiūrą
Vykdoma. 2017 m. I ketv.
suformuotos 5637 duomenų
suvestinės;
2017 m. II ketv. suformuotos
4118 duomenų suvestinės

