TVIRTINU
Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas,
Viačeslavas Zaksas
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2017–2018 METŲ III KETVIRČIO ATASKAITA
2018-10-10 Nr. 7K-1214
Vilnius
Eil.
Nr.*

1

Priemonė

Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
Informacija apie priemonės vykdymą
terminas
1 UŽDAVINYS
VERTINTI IR TOBULINTI ĮDIEGTĄ LIGONIŲ KASŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
IR KONTROLĖS MODELĮ
Parengti
ir
Sveikatos Korupcijos
2017 m.
Parengta Programa. SAM Įvykdyta. Programa ir Priemonių planas buvo
apsaugos
ministerijai prevencijos
I ketvirtis;
pateiktos
Programos, patvirtinti VLK direktoriaus 2017 m. sausio 4 d.
(toliau – SAM) pateikti koordinavimo nuolat
Priemonių plano ir VLK įsakymu Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių
Valstybinės ligonių kasos ir kontrolės
direktoriaus įsakymo dėl kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
prie Sveikatos apsaugos komisija
Komisijos patvirtinimo bei korupcijos prevencijos 2017–2019 metų
ministerijos (toliau – VLK) (toliau –
jų pakeitimų kopijos
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano
korupcijos
prevencijos Komisija)
patvirtinimo“. VLK direktoriaus 2018 m. liepos
2017–2019 m. programą
3 d. įsakymu Nr. 1K-200 buvo patvirtintas
(toliau
–
Programa),
Programos ir Priemonių plano pakeitimas.
Programos įgyvendinimo
Nuolat vykdoma. Programos ir Priemonių
priemonių planą (toliau –
plano kopijos SAM buvo pateiktos 2017 m.
Priemonių
planas)
ir
sausio 6 d. raštu Nr. 4K-152. VLK direktoriaus
informaciją apie asmenis,
2018 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-200 kopija
atsakingus už korupcijos
SAM atsakingiems už korupcijos prevenciją
prevenciją ir kontrolę VLK
specialistams buvo pateikta 2018 m. liepos 5 d.
elektroniniu paštu.
Informacija apie asmenis, atsakingus už
korupcijos prevenciją ir kontrolę VLK, SAM
Atsakingieji
vykdytojai

2

2

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

2017–2019 m.
I ketvirtis

Kiekvienų metų pirmąjį
ketvirtį parengta TLK
atliktų
korupcijos
prevencijos
programų
veiksmingumo vertinimų
bei metinių priemonių
planų vykdymo ataskaitų
analizė, pagal poreikį
pateiktos
pastabos
ir
pasiūlymai TLK

buvo pateikta 2017 m. sausio 5 d. raštu Nr. 4K132 (pateikta VLK direktoriaus 2016 m.
lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-338 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m.
balandžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-100 „Dėl
Korupcijos prevencijos koordinavimo ir
kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“
kopija). Apie vėlesnius Komisijos sudėties
pakeitimus SAM atsakingi už korupcijos
prevenciją specialistai buvo informuoti
elektroniniu paštu, be to, ši informacija yra
nuolat atnaujinama VLK interneto svetainėje
adresu
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/uzkoruppre
vatsakingiasm/Puslapiai/default.aspx.
Vykdoma. 2017 m. 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. 4K-1000 (Šiaulių TLK),
2017 m. vasario 17 d. raštu Nr. 4K-1300
(Panevėžio TLK), 2017 m. vasario 27 d. raštu
Nr. 4K-1551 (Kauno TLK), 2017 m. kovo 2 d.
raštu Nr. 4K-1689 (Klaipėdos TLK). Taip pat
buvo atkreiptas visų TLK dėmesys į tai, kad
prieš rengiant korupcijos prevencijos programą
turi būti įvertinamas ankstesnės korupcijos
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Parengti ir VLK interneto Komisija
svetainėje
paskelbti
Priemonių plano vykdymo
ataskaitas

5

Ne rečiau kaip kartą per 2 Direktorius
metus atnaujinti ne mažiau
kaip 20 proc. Komisijos
sudėties ir kartą per 2
metus pakeisti Komisijos
pirmininką, taip siekiant
mažinti
veiklos
inertiškumą ir sukurti

Pasibaigus
kiekvienam
metų ketvirčiui
iki kito
ketvirčio
pirmojo
mėnesio 10
dienos
Nuolat

Kiekvieną metų ketvirtį
parengtos
ir
VLK
svetainėje laiku paskelbtos
praėjusio metų ketvirčio
Priemonių plano vykdymo
ataskaitos
Ne rečiau kaip kartą per 2
metus ir ne mažiau kaip 20
proc. atnaujinta VLK
direktoriaus
įsakymu
Komisijos
sudėtis
ir
pakeistas
Komisijos
pirmininkas

prevencijos programos veiksmingumas ir
atsižvelgiama į šio vertinimo rezultatus.
VLK 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. 4K-631
pavedė TLK pateikti korupcijos prevencijos
programų 2017 m. įgyvendinimo veiksmingumo
įvertinimus ir veiklos sričių, kuriose TLK
įžvelgia korupcijos pasireiškimo tikimybę,
sąrašą. Komisija išnagrinėjo visų TLK pateiktas
2017–2019 m. korupcijos prevencijos programų
2017 m. priemonių įgyvendinimo ataskaitas bei
2017 m. vykdytų priemonių veiksmingumo
įvertinimus ir pateikė TLK savo pastabas: 2018
m. kovo 1 d. raštu Nr. 4K-1480 (Vilniaus TLK),
2018 m. kovo 1 d. raštu Nr. 4K-1507 (Kauno
TLK), 2018 m. kovo 1 d. raštu Nr. 4K-1513
(Klaipėdos TLK), 2018 m. kovo 1 d. raštu Nr.
4K-1501 (Šiaulių TLK) ir 2018 m. vasario 26 d.
raštu Nr. 4K-1377 (Panevėžio TLK).
Vykdoma. Parengtos Priemonių plano
vykdymo 2017 m. I ketvirtį–2018 m. II ketvirtį
ataskaitos ir paskelbtos VLK interneto
svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcijos_
prevencijos_programos.
Vykdoma. 2017 m. Komisijos sudėtis buvo
atnaujinta 44 proc. (VLK direktoriaus 2017 m.
vasario 15 d. įsakymu Nr. 1K-39, 2017 m.
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1K-182 ir 2017 m.
lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-223). Taip pat
Komisijos sudėtis buvo pakeista VLK
direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr.
1K-212.

4
efektyvesnės, atviresnės
bei skaidresnės veiklos
prielaidas
VLK interneto svetainėje Komisijos
paskelbti
Programą, sekretorius
Priemonių planą ir asmenų,
atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
kontaktinius duomenis

VLK interneto svetainėje Vykdoma. Informacija skelbiama VLK
paskelbta VLK korupcijos interneto
svetainėje
adresu
prevencijos 2017–2019 m. http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcijos_
programa,
Priemonių prevencijos_programos
planas ir jų pakeitimai bei ir
asmenų, atsakingų už http://www.vlk.lt/korupcprevencija/uzkoruppre
korupcijos prevenciją ir vatsakingiasm/Puslapiai/default.aspx.
kontrolę VLK, kontaktiniai
duomenys
2 UŽDAVINYS
DIDINTI LIGONIŲ KASŲ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ, UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR ATVIRĄ VIEŠŲJŲ
PASLAUGŲ TEIKIMĄ
7
Įdiegti
informacinę Informacinių
2017 m.
Įdiegta
informacinė Įvykdyta. Įdiegta Eilių ir atsargų valdymo
sistemą, leidžiančią valdyti sistemų plėtros III ketvirtis
sistema
informacinė sistema, leidžianti valdyti ir
ir apskaityti Privalomojo skyrius,
apskaityti PSDF biudžeto išlaidas, skirtas:
sveikatos draudimo fondo Sveikatos
 ambulatoriniam gydymui deguonimi
(toliau – PSDF) biudžeto priežiūros
(įdiegta 2017-04-26);
išlaidas, skirtas:
įstaigų
 dantų protezavimo paslaugoms ir
aprūpinimo
 ambulatoriniam
kompensacijoms, skiriamoms pacientams,
skyrius,
gydymui deguonimi;
savo
lėšomis
apmokėjusiems
dantų
 dantų
protezavimo TLK
protezavimo paslaugas (įdiegta 2017-04paslaugoms
ir
26);
kompensacijoms,
 kochleariniams
implantams,
BAHA
skiriamoms pacientams,
įsriegiamiesiems kauliniams implantams,
savo
lėšomis
vidurinės ausies klausos sistemoms ir
sumokėjusiems už dantų
atsarginio
kochlearinio
implanto
protezavimo paslaugas;
procesoriams (įdiegta 2017-04-05).
kochleariniams
implantams,
BAHA
įsriegiamiesiems
kauliniams
implantams,
6

Nuolat

5

8

9

10

vidurinės ausies klausos
sistemoms ir atsarginio
kochlearinio
implanto
procesoriams
VLK interneto svetainėje
įdiegti
reklaminius
skydelius su nuoroda, kur
kreiptis
susidūrus
su
korupcijos apraiškomis

Inicijuoti kokybės vadybos
sistemos persertifikavimą,
atsižvelgiant į naujoje ISO
9001:2015
standarto
redakcijoje
numatytus
reikalavimus,
įvertinti
VLK kokybės vadybos
sistemos
dokumentus,
parengti jų pakeitimus,
užtikrinti kokybės vadybos
sistemos išorės priežiūros
auditų atlikimą
Atnaujinti ir VLK interneto
svetainėje
paskelbti
susistemintą informaciją
apie Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau –
PSDF)
biudžeto
lėšų
paskirstymo
TLK
principus, siekiant, kad su
šia informacija susipažintų
visuomenė

Informacinių
technologijų
departamentas,
Ryšių su
visuomene
skyrius

2018 m.
II ketvirtis

Įdiegti
reklaminiai
skydeliai arba kitu būdu
užtikrintas VLK interneto
svetainės
lankytojų
informavimas, kur kreiptis
susidūrus su korupcijos
apraiškomis

Vidaus audito 2018 m.
skyrius
III ketvirtis

Ligonių kasoms suteiktas
sertifikatas,
pažymintis,
kad jų vadybos sistema
atitinka tarptautinio ISO
9001:2015
kokybės
standarto reikalavimus

Biudžeto
skyrius

Paskelbta
informacija

2018 m.
III ketvirtis

Įvykdyta.
VLK
interneto
svetainėje
gyventojams, gydymo įstaigoms ir partneriams
skirtuose skyreliuose išsiskiriančiu šriftu
pateikiama nuoroda „Kur kreiptis, susidūrus su
korupcijos apraiškomis?“:
1) http://www.vlk.lt/gyventojams/;
2) http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/;
3) http://www.vlk.lt/partneriams/.
Įvykdyta. Ligonių kasoms suteiktas sertifikatas
(2018-09-14 Nr. 18K.1467), liudijantis, kad
ligonių kasose sukurta, įdiegta ir palaikoma
kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO
9001:2015
(ISO
9001:2015)
standarto
reikalavimus.

atnaujinta Įvykdyta. Paskelbta atnaujinta informacija
http://www.vlk.lt/veikla/veiklossritys/PSDFBLP/
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Pakeisti VLK Dokumentų Dokumentų
valdymo
taisykles, valdymo
patvirtintas
VLK skyrius
direktoriaus
2015
m.
vasario 10 d. įsakymu Nr.
1K-40 „Dėl Valstybinės
ligonių
kasos
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
dokumentų
valdymo
taisyklių
patvirtinimo“:
pakeisti
VLK dokumentų valdymo
taisyklių 1 priedą „VLK
gaunamųjų dokumentų ir
darbuotojų bei padalinių,
kurių kompetencijai šie
dokumentai
priskiriami,
sąrašas“, nustatant, kad
raštai ir skundai, pateikti
VLK
dėl
galimos
korupcinio
pobūdžio
veikos ar galimų viešųjų ir
privačių interesų derinimo
pažeidimų, taip pat teismų
sprendimai
dėl
VLK
darbuotojų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos
veikos
bei
Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybės
tarnyboje
įstatymo
nuostatų
pažeidimų yra priskiriami

2018 m.
III ketvirtis

Pakeistos VLK dokumentų
valdymo
taisyklės,
patvirtintos
VLK
direktoriaus
2015
m.
vasario 10 d. įsakymu Nr.
1K-40 „Dėl Valstybinės
ligonių
kasos
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
dokumentų
valdymo
taisyklių
patvirtinimo“

Įvykdyta. 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.
1K-246 pakeisti VLK dokumentų valdymo
taisyklių, patvirtintų VLK direktoriaus 2015 m.
vasario 10 d. įsakymu Nr. 1K-40 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos dokumentų valdymo
taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 1 ir 7 punktai.
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17

18

19
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VLK
direktoriaus
kompetencijai
Vertinti sutartinių sumų
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugoms
planavimą
reglamentuojančius teisės
aktus, siekiant didinti
sutarčių
sudarymo
skaidrumą ir aiškumą

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
Skelbti ir nuolat atnaujinti
informaciją apie PSDF
biudžeto lėšomis teikiamų
asmens
sveikatos
priežiūros paslaugų kainas

Sutarčių
ir 2017–2019 m.
teritorinių
IV ketvirtis
ligonių
kasų
koordinavimo
skyrius

Peržiūrėti sutartinių sumų
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugoms
planavimą
reglamentuojantys teisės
aktai ir parengti reikiami jų
pakeitimai

Vykdoma. VLK direktoriaus 2018 m. birželio 1
d. įsakymu Nr. 1K-176 „Dėl Teritorinių ligonių
kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų
sutarčių sudarymo tvarkos bei Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
planavimo asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms reglamentavimo tobulinimo darbo
grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė šiuo
metu peržiūri sutartinių sumų asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms planavimo aprašus.
Priemonė bus įvykdyta 2018 m. IV ketvirtį.

TLK,
Nuolat
Ortopedijos
technikos
kompensavimo
skyrius

Atliktos planinės kontrolės
procedūros, atsižvelgiant į
įstaigų ir įmonių veiklos
rizikos vertinimo rezultatus

Vykdoma. Planinės kontrolės procedūros
atliekamos atsižvelgiant į įstaigų ir įmonių
veiklos
rizikos
vertinimo
rezultatus,
pateikiamus VLK interneto svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/veikla/ukio-subjektuprieziura/Asmsveikpristaigirkistaigbeimonveikl
osrizvertinimas/Puslapiai/default.aspx.

Sveikatos
Nuolat
priežiūros
įstaigų
aprūpinimo
skyrius
Kainų skyrius, Nuolat
Sutarčių
ir
teritorinių
ligonių
kasų
koordinavimo
skyrius,

100
proc.
įvykdyti
standartinių
sąnarių
endoprotezų pirkimai per
Centrinę
perkančiąją
organizaciją
VLK ir TLK interneto
svetainėse
paskelbta
aktuali informacija apie
PSDF biudžeto lėšomis
teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kainas

Vykdoma. Standartiniai sąnarių endoprotezai
perkami naudojantis elektroniniu Centrinės
perkančiosios organizacijos katalogu

Vykdoma. Aktuali informacija skelbiama VLK
interneto svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/veikla/veiklossritys/SveikatosPrieziurosPaslauguKainos/Pusl
apiai/default.aspx.

8
TLK interneto svetainėse pateiktos nuorodos į
VLK interneto svetainėje paskelbtą informaciją.

VLK ir TLK interneto TLK
svetainėse
21

22

Valstybės
tarnybos
departamentui
teikti
informaciją apie VLK
darbuotojų
tarnybines
komandiruotes į užsienį
VLK interneto svetainėje
skelbti informaciją apie
gautus
įsiteisėjusius
galutinius
teismų
sprendimus
dėl
VLK
darbuotojų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos
veikos

Už personalo Nuolat
duomenų
tvarkymą
atsakingas
darbuotojas
Komisija
Nuolat (per 10
dienų
nuo
galutinio
teismo
sprendimo
įsiteisėjimo
dienos)

Valstybės tarnybos portale
paviešinti duomenys apie
visas VLK darbuotojų
tarnybines komandiruotes į
užsienį
Laiku
paskelbta
informacija

Vykdoma. Informacija apie tarnybines
komandiruotes skelbiama Valstybės tarnybos
portale adresu http://portalas.vtd.lt/.
Vykdoma. Galutinių teismų sprendimų dėl
VLK
darbuotojų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos veikos nebuvo gauta.

3 UŽDAVINYS
TOBULINTI TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS, ATLIEKANT JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ IR KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMĄ
23

Įvertinti, ar pagal teisės
aktų reikalavimus galima į
TLK ir vaistinių tipinę
kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos
pagalbos
priemonių įsigijimo išlaidų
apmokėjimo
PSDF
biudžeto lėšomis sutarties
formą įtraukti vaistinėms
taikytiną
reikalavimą
parduoti tam tikrą pigiausių
kompensuojamųjų vaistų
kiekį

Vaistų
2017 m.
kompensavimo III ketvirtis
skyrius,
Teisės
ir
personalo
skyrius

Atliktas
teisės
vertinimas

aktų Įvykdyta. Atliktas teisės aktų vertinimas.
Nustatyta, kad šiuo metu nėra teisinio pagrindo
į TLK ir vaistinių tipinę kompensuojamųjų
vaistų ir medicinos pagalbos priemonių
įsigijimo išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto
lėšomis sutarties formą įtraukti vaistinėms
taikytiną reikalavimą parduoti tam tikrą
pigiausių kompensuojamųjų vaistų kiekį.
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SAM pavedimu nurodytoje Komisija,
veiklos srityje nustatyti TLK
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
ir
prireikus
parengti nustatytų rizikos
veiksnių
šalinimo
priemonių planą

26

Įvertinti
korupcijos Komisija,
pasireiškimo
tikimybę TLK
pagrindiniuose VLK ir
TLK veiklos procesuose;
nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
pagal poreikį pasirinktuose
veiklos
procesuose;
prireikus parengti nustatytų
rizikos veiksnių šalinimo
priemonių planą

2017–2019 m. SAM pavedimu nurodytoje
III ketvirtis
veiklos srityje nustatyta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė; prireikus į VLK
ir
TLK
korupcijos
prevencijos
programų
įgyvendinimo priemonių
planus įtrauktos priemonės
nustatytiems
rizikos
veiksniams
šalinti;
duomenys apie nustatytus
rizikos
veiksnius
ir
numatytas jų šalinimo
priemones pateikti SAM
2017–2019 m. Sudaryta veiklos procesų ir
III ketvirtis
su jais susijusių korupcijos
rizikos veiksnių lentelė;
pagal poreikį pasirinktuose
veiklos
procesuose
nustatyta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė;
prireikus
parengtas
nustatytų rizikos veiksnių
šalinimo priemonių planas

Vykdoma. 2017 m. korupcijos pasireiškimo
tikimybės įvertinimas VLK ir TLK buvo atliktas
vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2017
m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl
korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“.
Duomenys VLK 2017 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr.
4K-6802 pateikti SAM ir paskelbti VLK
interneto svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcrizik
analirpasireitikim/Puslapiai/default.aspx.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsniu ir Korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
patvirtinimo“, 7 punktu, VLK ir TLK atliko
korupcijos tikimybės nustatymą viešųjų
kvalifikacijos kėlimo ir mokymo paslaugų
pirkimų srityje. VLK ir TLK korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo dokumentai
pateikti SAM VLK 2018 m. spalio 1 d. raštu Nr.
4K-7212. Priemones nustatytiems rizikos
veiksniams šalinti pagal Komisijos pateiktas
rekomendacijas numatoma įtraukti į Priemonių
planą 2018 m. IV ketvirtį. VLK Korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo dokumentai
(2018 m. spalio 1 d. Nr. 7K-1173) buvo
paskelbti interneto svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcrizik
analirpasireitikim/Puslapiai/default.aspx
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Antikorupciniu požiūriu Komisija
įvertinti VLK teisės aktų
projektus,
atitinkančius
Korupcijos
prevencijos
įstatymo 8 straipsnio 1
dalies nuostatas

Nuolat

28

Analizuoti
korupcijos Komisija
prevencijos
priemonių
sveikatos
apsaugos
sistemoje
įgyvendinimo
pasiūlymus,
nagrinėti
skundus

Nuolat

29

Vykdoma. Antikorupciniu požiūriu įvertinti
visi Komisijai pateikti VLK teisės aktų
projektai, taip pat įvertinti Komisijos pasirinkti
teisės aktai: 2017 m. buvo įvertinti 2, 2018 m. I
pusmetį – 6 teisės aktai. Įvertintų teisės aktų ir
teisės aktų projektų sąrašas bei antikorupcinio
vertinimo pažymos buvo paskelbtas VLK
interneto
svetainėje
adresu
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/teisaktproje
kntikorupcinisvertin/Puslapiai/default.aspx.
Išnagrinėti
visi
gauti Vykdoma. Atsižvelgiant į Panevėžio TLK
pasiūlymai ir skundai
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 buvo pakeistas VLK ir TLK darbuotojų
viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos
aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m.
spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-286. Išnagrinėtas
tarnybinis
pranešimas
apie
anoniminį
komentarą dėl galimos korupcijos (Komisijos
2018 m. gegužės 15 d. išvada Nr. 7K-497).
Visi Komisijai pateikti
VLK teisės aktų projektai
įvertinti
antikorupciniu
požiūriu

4 UŽDAVINYS
UGDYTI LIGONIŲ KASŲ DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ IR PRINCIPINGUMĄ
Nustatyti ligonių kasų Komisija,
2017–2019 m. Atlikta apklausa, įvertintas Vykdoma. 2017 m. buvo atlikta apklausa,
darbuotojų nepakantumo Informacinių
IV ketvirtis
ligonių kasų darbuotojų įvertintas ligonių kasų darbuotojų nepakantumo
korupcijai lygį
technologijų
nepakantumo korupcijai korupcijai pokytis. Informacija buvo paskelbta
departamentas
pokytis
VLK interneto svetainėje adresu
http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcijos_
prevencijos_aktualijos.
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Organizuoti
VLK Už personalo Nuolat
darbuotojų mokymus apie duomenų
korupcijos prevenciją
tvarkymą
atsakingas
darbuotojas

Suorganizuoti
mokymai
apie korupcijos prevenciją,
laikantis nuostatos, kad
kasmet
tokiuose
mokymuose turi dalyvauti
ne mažiau kaip 20 proc.
VLK darbuotojų

Vykdoma. 2017 m. mokymuose apie korupcijos
prevenciją dalyvavo daugiau nei 40 proc. VLK
darbuotojų:
2017 m. kovo 23 d. suorganizuoti mokymai
korupcijos prevencijos srityje 7 dalyviams, jų
trukmė – 8 akademinės valandos;
2017 m. kovo 30 d. suorganizuoti mokymai
teisės aktų antikorupcinio vertinimo srityje 10
dalyvių, jų trukmė – 8 akademinės valandos
val.;
2017 m. lapkričio 23 d. suorganizuoti mokymai
tema „Nulinės tolerancijos korupcijai aplinkos
kūrimas“ 40 dalyvių, jų trukmė – 8 akademinės
valandos.
2018 m. vasario 27 d. suorganizuoti mokymai
tema „Teisės aktų ir jų projektų vertinimas
antikorupciniu požiūriu“ 10 dalyvių, 4
akademinės valandos.

5 UŽDAVINYS
ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
Ugdyti
nepakantumą Ryšių
su 2017–2018 m., Įgyvendintos
bendros Vykdoma. 2017 m. vasario 2 d. buvo pasirašyta
korupcijai
plėtojant visuomene
ne mažiau kaip priemonės
kartu
su bendradarbiavimo
sutartis
su
Pagalbos
bendradarbiavimą
su skyrius
1 kartą per socialiniais partneriais
onkologiniams ligoniams asociacija ir privataus
nevyriausybinėmis
metus
sektoriaus atstovais.
organizacijomis, kartu su
2017 m. I–II ketvirčiais kartu su sutarties
socialiniais
partneriais
partneriais buvo vykdomas plataus masto
(Jaunųjų
medikų
socialinės reklamos projektas „Kylame į kovą su
asociacija,
pacientų
vėžiu“.
organizacijomis ir kt.)
2017 m. vasario 14 d. buvo pasirašyta sutartis su
įgyvendinti
bendras
VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubu.
priemones
pagal
2017 m. I–II ketvirčiais kartu su sutarties
bendradarbiavimo sutartis
partneriais buvo vykdomas moksleivių
nuotraukų konkursas „Sveika šeima“, siekiant
tokiu būdu apie šeimos gydytojo paslaugas,
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teikiamas PSDF lėšomis apdraustiesiems
privalomuoju sveikatos draudimu, t. y. siekiant
informuoti apie valstybės garantuojamą
sveikatos priežiūrą.
2018 m. vasario 2 d. buvo užbaigtas plataus
masto socialinės reklamos projektas „Kylame į
kovą
su
vėžiu“,
vykdytas
pagal
bendradarbiavimo
sutartį
su
Pagalbos
onkologiniams ligoniams asociacija bei
privataus sektoriaus atstovais, ir suorganizuotas
baigiamasis renginys Lietuvos Respublikos
Seime – spaudos konferencija, kurioje buvo
pristatyti projekto rezultatai.
Pagal 2017 m. lapkričio 29 d. bendradarbiavimo
sutartį su Lietuvos centriniu valstybės archyvu
2018 m. I ketvirtį buvo pradėta rengti archyvinių
nuotraukų paroda „Lietuvos medicinos pagalbos
fragmentai Lietuvoje“ (paroda buvo atidaryta
VLK patalpose 2018 m. balandžio 9 d.). Paroda
šiais metais keliaus po Lietuvos valstybės ir
savivaldybių įstaigas (gydymo įstaigas,
bibliotekas ir kt.). VLK parodą jau eksponavo
savo patalpose, SAM, Vilniaus rotušėje, VUL
Santaros klinikose, Respublikinėje Vilniaus
universitetinėje
ligoninėje,
Lazdynų
poliklinikoje,
Šeškinės
poliklinikoje
ir
Karoliniškių poliklinikoje.
Vilniaus TLK iki š. m. rugpjūčio 31 d. parodą
eksponuos 4 vietose – Švenčionių pirminės
sveikatos
priežiūros
centre,
Ukmergės
ligoninėje, Šalčininkų rajono savivaldybės
ligoninėje ir Alytaus apskrities S. Kudirkos
ligoninėje.
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Toliau paroda keliaus per kitų TLK veiklos
zonas.
2018 m. gegužės 21 d. VLK kartu su TLK
prisidėjo prie kasmetinės pilietinės akcijos
„Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ ir ragino visos
Lietuvos gyventojus atkreipti dėmesį į šešėlinės
ekonomikos daromą žalą mūsų valstybei bei
kiekvienam jos piliečiui. VLK ir daugelis kitų
valstybinių institucijų kvietė gyventojus užsukti
į Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje įsikūrusį
Skaidrumo konsultacijų centrą. TLK visą
savaitę dalijo specialius šio renginio
lankstinukus. Asociacijos „Investors' Forum“ ir
skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“
surengtoje akcijoje ypatingas dėmesys buvo
skiriamas sąžiningo verslo puoselėjimui šalies
regionuose.
Akciją
globojo
Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
prie akcijos įgyvendinimo aktyviai prisidėjo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Sodra“,
VLK, Valstybinė mokesčių inspekcija,
Valstybinė darbo inspekcija, Lietuvos darbo
birža, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,
įmone „Lietuvos Junior Achievement“, miestų ir
rajonų savivaldybės, verslo bei nevyriausybinės
organizacijos.
2018 m. birželio mėnesį įvyko susitikimas su
Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovais (apie tai
buvo skelbta VLK interneto svetainėje 2018 m.
birželio 21 d. „Susitikime su jaunaisiais
gydytojais – klausimų lavina ir sugriauti mitai“
(parengė VLK));
2018 m. rugpjūčio 20 d. buvo pradėtas neribotą
laiką truksiantis ir visą Lietuvą apimsiantis
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Informuoti pacientus apie
PSDF biudžeto lėšas,
išleistas jiems suteiktoms
sveikatos
priežiūros
paslaugoms
apmokėti
(nurodomos
stacionare
suteiktų
sveikatos
priežiūros paslaugų ir
specializuotų
ambulatorinių
paslaugų
kainos bei išduotų vaistų ir
medicinos
pagalbos
priemonių kainos)

Informacinės
sistemos
eksploatavimo
skyrius

2017–2019 m. Suformuotos
duomenų
I, II, III, IV suvestinės
pagal
ketvirčiai
privalomojo
sveikatos
draudimo
informacinės
sistemos „Sveidra“ Viešųjų
elektroninių
paslaugų
asmenims
teikimo
posistemio duomenis

vaizdo komunikacijos projektas – „Žinoti
sveika“. Gydymo įstaigos, vaistinės buvo
kviečiamos
prisidėti
prie
informavimo
kampanijos, siekiant padėti visuomenei įgyti
daugiau naudingų žinių apie PSDF lėšomis
apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas,
kompensuojamuosius vaistus (apie tai buvo
skelbta 2018 m. rugpjūčio 20 d. „Gydymo
įstaigos ir vaistinės kviečiamos prisidėti prie
visuomenės informavimo“ (parengė VLK)).
Nemaža dalis šalies gydymo įstaigų prisijungė
prie minėto projekto ir jau transliuoja ligonių
kasų kuriamą vaizdo medžiagą savo ekranuose,
o ir kai kurios vaistinės rodo VLK socialinę
reklamą savo monitoriuose.
Vykdoma. Gyventojams sudaryta galimybė
valdžios teikiamų e. paslaugų portale
„Elektroniniai valdžios vartai“ nemokamai
sužinoti apie PSDF biudžeto išlaidas jiems
suteiktoms sveikatos priežiūros paslaugoms
apmokėti
(pasiekiama
adresu
www.epaslaugos.lt, kategorija – „Sveikatos
apsauga“, paslauga – „Duomenų apie suteiktas
medicinines paslaugas ir išrašytų medikamentų
apimtį peržiūra“). 2017 m. I ketvirtį buvo
suformuotos 5 637 duomenų suvestinės; 2017
m. II ketvirtį – 4 118 duomenų suvestinių; 2017
m. III ketvirtį – 4 302 duomenų suvestinės; 2017
m. IV ketvirtį – 4 799 duomenų suvestinės; 2018
m. I ketvirtį – 5 291 duomenų suvestinė; 2018
m. II ketvirtį – 5335 duomenų suvestinės; 2018
m. III ketvirtį – 4431 duomenų suvestinė.
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Skatinant
korupcijos Ryšių
su Nuolat
netoleravimą,
VLK visuomene
interneto svetainėje ir skyrius
socialiniame tinkle
„Facebook“
skelbti
pranešimus apie sveikatos
priežiūros paslaugas, už
kurias nereikia papildomai
mokėti,
nes
jos
apmokamos
PSDF
biudžeto lėšomis

Paskelbta ne mažiau kaip Vykdoma. 2017 m. I ketvirtį buvo paskelbti 3
80 pranešimų per metus
informaciniai
pranešimai
gyventojams,
primenantys, kad neturi būti mokama 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 ketvirtį buvo paskelbti dar 3
pranešimai minėta tema: 2017 m. birželio 12 d.
pranešimas „Ar reikia mokėti už šeimos
gydytojo paskirtus tyrimus?“, 2017 m. birželio
19 d. pranešimas „Vis daugiau gyventojų
domisi, kiek kainuoja jų gydymas“ ir 2017 m.
birželio 29 d. pranešimas „Ligonių kasos: kada
pas gydytojus galima patekti be siuntimo?“.
2017 m. birželio 12 d. pranešimas „Ar reikia
mokėti už šeimos gydytojo paskirtus tyrimus?“,
2017 m. birželio 19 d. pranešimas „Vis daugiau
gyventojų domisi, kiek kainuoja jų gydymas“ ir
2017 m. birželio 29 d. pranešimas „Ligonių
kasos: kada pas gydytojus galima patekti be
siuntimo?“;
2018 m. I ketvirtį buvo paskelbti ir išplatinti 4
informaciniai
pranešimai,
primenantys
visuomenei, kad nereikia mokėti už tai, už ką
ligonių kasos sumoka PSDF biudžeto lėšomis:
2018 m. sausio 11 d. pranešimas „Mažėjo
skundų dėl priemokų, daugėjo kreipimųsi dėl
PSD ir žalos atlyginimo“ (parengė Panevėžio
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TLK), 2018 m. sausio 25 d. vaizdo įrašas tema
„Kokios sveikatos priežiūros paslaugos
Lietuvoje yra nemokamos?“, 2018 m. sausio 30
d. pranešimas „Gydymo įstaigų interneto
svetainėse pilna klaidinančios informacijos“ ir
2018 m. vasario 6 d. pranešimas „Nemokama
gydytojo specialisto konsultacija: kam ir kaip ji
teikiama?“ (parengė Vilniaus TLK).
2018 m. II ketvirtį buvo paskelbti ir išplatinti 9
informaciniai
pranešimai,
skatinantis
visuomenę nemokėti už tai, ką apmoka ligonių
kasos: 2018 m. vasario 14 d. pranešimas „VLK
ekspertė konsultavo Juodkalnijos sveikatos
inspektorius“, 2018 m kovo 22 d. pranešimas
„Pažintis su sveikatos draudimu – ir Vytauto
Žemkalnio gimnazijoje“(parengė Panevėžio
TLK), 2018 m. balandžio 4 d. – pranešimas
„Gydėtės? Sužinokite gydymo kainą“, 2018 m.
balandžio 6 d. pranešimas „Sveikata visiems:
sveikiname Pasaulinės sveikatos dienos proga“,
2018 m. balandžio 9 d. – pranešimas
„Magnetinio rezonanso tomografija: mokėti ar
ne?“, 2018 m. balandžio 30 d. vaizdo įrašas tema
„Ką naudingo galima sužinoti internete apie
sveikatą?“, 2018 m. gegužės 2 d. pranešimas
„Apie sveikatos draudimą norėjo išgirsti ir
besimokantieji suaugusiųjų mokymo centre“
(parengė Panevėžio TLK), 2018 m. gegužės 21
d. pranešimas „Kviečia kasmetinė akcija „Šioje
šalyje nėra vietos šešėliui“ ir 2018 m. gegužės
28 d. pranešimas „Akcijoje „Be šešėlio“
dalyvavo ir Kauno teritorinė ligonių kasa“.
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2018-01-30 „Gydymo įstaigų interneto
svetainėse
pilna
klaidinančios
informacijos“ (parengė Panevėžio TLK);
2018 m. II ketv. paskelbti ir išplatinti 9
informaciniai pranešimai, kuriais primenama
nemokėti už tai, už ką ligonių kasos sumoka
PSDF biudžeto lėšomis:
2018-03-22 „Pažintis su sveikatos draudimu – ir
Vytauto Žemkalnio gimnazijoje“ (Panevėžio
TLK);
2018-04-06 „#SveikataVisiems: sveikiname
Pasaulinės sveikatos dienos proga“;
2018-04-30 „Ką naudingo galima sužinoti
internete apie sveikatą? (video)“;
2018-05-21 „Kviečia kasmetinė akcija „Šioje
šalyje nėra vietos šešėliui“.
2018 m. III ketvirtį buvo paskelbta ir išplatinta
18 pranešimų, skatinančių visuomenę nemokėti
už tai, ką apmoka ligonių kasos:
2018 m. birželio 14 d. „Pirmojo etapo
reabilitacijos procedūros apmokamos iš PSDF
biudžeto“ (parengė Panevėžio TLK);
2018 m. birželio 15 d. „Pažinčiai su profesijomis
skirtą dieną lankėsi ligonių kasoje“ (parengė
Panevėžio TLK);
2018 m. birželio 15 d. „Širdies ir kraujagyslių
ligos:
specialistai
kviečia
nemokamai
pasitikrinti“ (parengė VLK);
2018 m. birželio 18 d. „Ligonių kasos atstovai
dalyvavo tradiciniuose diabeto organizacijos
mokymuose“ (parengė Panevėžio TLK);
2018 m. birželio 22 d. „Viena iš dažniausių ligų
Lietuvoje: pasitikrina tik kas ketvirtas“ (parengė
VLK);
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2018 m. birželio 27 d. „Vaiko sveikatos
patikrinimas: tėvai raginami nelaukti rugsėjo“
(parengė VLK);
2018 m. liepos 4 d. „Kauno TLK atstovų
susitikimas su cukriniu diabetu sergančiais
pacientais“ (parengė Kauno TLK);
2018 m. liepos 9 d. „Neskubėkite atverti
piniginės: tyrimai, už kuriuos mokėti nereikia“
(parengė Šiaulių TLK);
2018 m. liepos 9 d. „Medicininė reabilitacija:
apie ką pamiršta pacientai?“ (video) (parengė
VLK);
2018 m. liepos 18 d. „Prašymai mokėti
papildomai dažnai būna neteisėti“ (parengė
Šiaulių TLK);
2018 m. liepos 24 d. „Vaikų dantis padeda
apsaugoti nemokama silantavimo paslauga“
(parengė Šiaulių TLK);
2018 m. liepos 25 d. „Gydytojas liepia nusipirkti
priemonių operacijai: kada to daryti nereikia?“
(parengė VLK);
2018 m. liepos 27 d. „Apdraustiesiems PSD už
magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus
papildomai mokėti nereikia“ (parengė Šiaulių
TLK);
2018 m. rugpjūčio 2 d. „Neprivaloma
konsultuotis įstaigoje, kurioje esate prisirašę“
(parengė Panevėžio TLK);
2018 m. rugpjūčio 9 d. „Turiu regos sutrikimų:
kas priklauso nemokamai?“ (parengė VLK);
2018 m. rugpjūčio 14 d. „Susitikime su
Radviliškio krašto bendruomene kalbėta apie
nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas“
(parengė Šiaulių TLK);
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2018 m. rugpjūčio 17 d. „Reikalinga slauga: ką
būtina žinoti?“ (parengė VLK).
*3, 12, 13, 14, 15, 16 ir 24 priemonių vykdymo terminas yra vėlesnis nei 2018 m. III ketvirtis. Informaciją apie šias priemones galima rasti Priemonių
plane VLK interneto svetainės adresu http://www.vlk.lt/korupcprevencija/korupcijos_prevencijos_programos.
_______________________

