TVIRTINU
Kainų ir klasifikacijų departamento direktorius,
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas,
Gintaras Kacevičius
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO 2015 METŲ IV KETVIRČIO ATASKAITA
Eil. Priemonė
Nr.

Atsakingieji vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Informacija apie priemonės
įvykdymą

1 UŽDAVINYS
SUKURTI IR ĮDIEGTI VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE
LIGONIŲ KASOSE BENDRĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS MODELĮ
1

2

Paskirti asmenis, atsakingus
už korupcijos prevenciją ir
kontrolę Valstybinėje ligonių
kasoje prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau
– VLK)
Parengti (patikslinti) ir
patvirtinti VLK korupcijos
prevencijos programą ir jos
priemonių įgyvendinimo
planą

VLK direktoriaus įsakymu
paskirti asmenys

Nuolat

Paskirti asmenys,
atsakingi už korupcijos
prevenciją ir kontrolę
VLK

VLK korupcijos
Nuolat
prevencijos koordinavimo ir
kontrolės komisija

Parengta (patikslinta)
VLK korupcijos
prevencijos programa ir
jos priemonių
įgyvendinimo planas

Įgyvendinta.
VLK direktoriaus 2015 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. 1K-13 buvo patvirtinta
nauja VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės komisijos
sudėtis
Įgyvendinta.
2015 m. kovo 2 d. VLK direktoriaus
įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Valstybinės
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos korupcijos prevencijos
programos ir jos priemonių
įgyvendinimo plano patvirtinimo“ buvo
patvirtinta nauja VLK korupcijos
prevencijos programa ir jos priemonių
įgyvendinimo planas

2

3

4

5

Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – SAM)
Korupcijos prevencijos
skyriui pateikti patvirtintos
VLK korupcijos prevencijos
programos ir jos priemonių
įgyvendinimo plano kopijas
bei patikslintą informaciją
apie asmenis, atsakingus už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę VLK
VLK interneto svetainėje
skelbti VLK korupcijos
prevencijos programą ir jos
priemonių įgyvendinimo
planą bei asmenų, atsakingų
už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, kontaktinius
duomenis

VLK korupcijos
Patvirtinus ar
prevencijos koordinavimo ir patikslinus
kontrolės komisija
VLK
korupcijos
prevencijos
programą ir
jos priemonių
įgyvendinimo
planą

SAM Korupcijos
prevencijos skyriui
pateikta VLK korupcijos
prevencijos programa ir
jos priemonių
įgyvendinimo planas

Įgyvendinta
VLK 2015 m. kovo 3 d. raštu Nr. 4K1701 pateikė SAM Korupcijos
prevencijos skyriui patvirtintos VLK
korupcijos prevencijos programos ir jos
priemonių įgyvendinimo plano kopijas
ir patikslintą informaciją apie asmenis,
atsakingus už korupcijos prevenciją bei
kontrolę VLK

VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrolės komisijos
sekretorius, VLK
darbuotojai, paskirti VLK
direktoriaus įsakymu
atsakingais už interneto
svetainės www.vlk.lt
administravimą (toliau –
VLK darbuotojai, atsakingi
už interneto svetainės
www.vlk.lt administravimą)

VLK interneto svetainėje
paskelbta VLK korupcijos
prevencijos programa ir
jos priemonių
įgyvendinimo planas bei
asmenų, atsakingų už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę VLK,
kontaktiniai duomenys

Įgyvendinta.
VLK korupcijos prevencijos programa
ir jos priemonių įgyvendinimo planas
bei asmenų, atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę VLK, kontaktiniai
duomenys paskelbti VLK interneto
svetainėje

Užtikrinti veiksmingą ir
kryptingą korupcijos
prevencijos bei kontrolės
vykdymą VLK ir teritorinėse
ligonių kasose (toliau – TLK,
VLK ir TLK kartu – ligonių
kasos)

VLK korupcijos
2015 m. IV
prevencijos koordinavimo ir ketvirtis
kontrolės komisija

Atlikta išsami VLK
vykdomos korupcijos
prevencijos ir kontrolės
politikos įgyvendinimo
ligonių kasose analizė;
įvertintos korupcijos
prevencijos ir kontrolės

Įgyvendinta.
VLK direktoriaus
2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-63
„Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
korupcijos prevencijos programos ir jos
priemonių įgyvendinimo plano

Patikslinus ir
patvirtinus
VLK
korupcijos
prevencijos
programą ir
jos priemonių
įgyvendinimo
planą, taip pat
pasikeitus
asmenims,
atsakingiems
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę VLK

3

politikos įgyvendinimo
problemos; išnagrinėtos
korupcijos prevencijos
priemonėmis spręstinos
problemos ir numatyti
siektini tikslai;
apžvelgtas VLK
korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
teisinis reglamentavimas;
pateiktos tolesnio
korupcijos prevencijos
priemonių įgyvendinimo
rekomendacijos

patvirtinimo“ buvo patvirtinta VLK
korupcijos prevencijos programa. Ši
programa parengta pagal korupcijos
prevencijos ir kontrolės politikos
įgyvendinimo ligonių kasose analizės
duomenis

2 UŽDAVINYS
TOBULINTI LIGONIŲ KASŲ VEIKLĄ, SIEKIANT ŠIOS VEIKLOS SKAIDRUMO IR EFEKTYVUMO
6

Tikslinti ūkio subjektų
veiklos priežiūrą

Sveikatos priežiūros
paslaugų departamento
Paslaugų ekspertizės,
metodinio vadovavimo ir
kontrolės skyrius

2015 m. III
ketvirtis

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos viešojo
administravimo įstatymo
368 ir 369 straipsnius –
parengti naują (-us) ar
patikslinti jau galiojantį (ius) teisės
aktą (-us),
reglamentuojantį (-ius)
ligonių kasų vykdomą
ūkio subjektų veiklos
priežiūrą, įteisinti
mažareikšmio pažeidimo
sąvoką, numatyti poveikio
priemonių taikymo už
pakartotinius

Įgyvendinta.
VLK direktoriaus 2015 m. balandžio 10
d. įsakymu Nr. 1K-94 „Dėl Ligonių
kasų vykdomos ūkio subjektų veiklos
priežiūros reglamentavimo tikslinimo
darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo
grupė parengė teisės akto pakeitimą:
VLK direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. 1K-267 „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

4

7

8

Įdiegti dalinę aktyviojo
gydymo sąnaudų apskaitą
paciento lygiu aktyviojo
gydymo paslaugas
teikiančiose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose,
priskiriamose
reprezentatyviajai šių įstaigų
grupei
Užtikrinti skaidrų
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšų
paskirstymą centralizuotai
perkamiems sąnarių
endoprotezams įsigyti ir
kompensacijoms, skiriamoms
pacientams už savo lėšomis

Draudimo plėtros
departamento Kainų skyrius,
Informacinių technologijų
departamentas

2018 m. I
ketvirtis

Informacinių technologijų
departamentas

2015 m. I
ketvirtis

mažareikšmius pažeidimus teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos
tvarką, nustatyti rizikos
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
vertinimo tvarką
pakeitimo“ buvo įteisinta mažareikšmio
pažeidimo sąvoka ir numatyta poveikio
priemonių taikymo už pakartotinius
mažareikšmius pažeidimus tvarka. Ši
darbo grupė taip pat peržiūrėjo rizikos
vertinimo tvarką ir nutarė išdėstyti VLK
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymą Nr. 1K-226 „Dėl Rizikos
vertinimu pagrįstos kompensuojamųjų
vaistų ir medicinos pagalbos priemonių
išrašymo priežiūros rekomendacijų
patvirtinimo“ nauja redakcija. Įsakymo
projektas derinamas
Nustatyta vidutinė
Įgyvendinama
kiekvienos aktyviojo
gydymo paslaugos
(priskiriamos atitinkamai
giminingų diagnozių
grupei) savikaina ir jos
sudėtis
Įdiegta Eilių valdymo
informacinė sistema. Šios
sistemos priemonėmis bus
valdoma PSDF biudžeto
lėšomis perkamų sąnarių
endoprotezų skyrimo eilė,
tvarkoma
PSDF biudžeto lėšų,
skiriamų centralizuotai
perkamiems sąnarių

Iš dalies įgyvendinta.
Atlikta bandomoji Eilių valdymo
informacinės sistemos eksploatacija
(vadovaujantis VLK direktoriaus 2015
m. sausio 12 d. įsakymu Nr.1K-12 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos eilių valdymo
informacinės sistemos diegimo projekto
pirmojo etapo metu atliekamos

5

įsigytus endoprotezus,
išmokėti

endoprotezams, apskaita,
valdomas kompensacijų
skyrimas pacientams, savo
lėšomis įsigijusiems
sąnarių endoprotezus

Užtikrinti skaidrų ir viešą
asmenų, laukiančių PSDF
biudžeto lėšomis perkamų
sąnarių endoprotezų skyrimo,
eilės sudarymą

9

Užtikrinti skaidrų ir efektyvų
sąnarių endoprotezų atsargų
valdymą, PSDF biudžeto lėšų
paskirstymą ortopedijos
technikos įmonėms ir
kompensacijų, skiriamų
pacientams už savo lėšomis
įsigytas ortopedijos technines
priemones, laukimo eilės
valdymą

Informacinių technologijų
departamentas,
Sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius,
Ortopedijos technikos
kompensavimo skyrius

2015 m. III
ketvirtis

Įdiegta informacinė
sistema, leidžianti valdyti
sąnarių endoprotezų
atsargas, PSDF biudžeto
lėšų paskirstymą
ortopedijos technikos
įmonėms ir
kompensacijų, skiriamų
pacientams už savo
lėšomis įsigytas
ortopedijos technines
priemones, laukimo eilę

10

Užtikrinti skaidrų PSDF
biudžeto lėšų paskirstymą:
 ambulatoriniam gydymui
deguonimi;
 vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms,
skiriamiems labai retoms

Informacinių technologijų
departamentas,
TLK,
Sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius

2017 m. III
ketvirtis

Įdiegta informacinė
sistema, leidžianti valdyti
ir apskaityti PSDF
biudžeto lėšas, skirtas:
 ambulatoriniam
gydymui deguonimi;

bandomosios eksploatacijos plano
tvirtinimo ir įgyvendinimo“)
Įgyvendinta.
Pacientai, laukiantys PSDF biudžeto
lėšomis perkamų sąnarių endoprotezų
skyrimo eilėje, gali VLK interneto
svetainės (www.vlk.lt) skyriuje „Apie
eiles“ sužinoti savo vietą šioje eilėje ir
gauti kitą jiems svarbią informaciją
Neįgyvendinta .
Informacinės sistemos, leidžiančios
valdyti sąnarių endoprotezų atsargas,
įdiegimo terminas SAM 2015 m.
rugsėjo 23 d. raštu Nr. 10-8358 atidėtas
iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu
užbaigti informacinės sistemos
testavimo darbai. Pradėta gamybinė
eksploatacija.
Pradėta kurti PSDF biudžeto lėšų
paskirstymo ortopedijos technikos
įmonėms ir kompensacijų, skiriamų
pacientams už savo lėšomis įsigytas
ortopedijos technines priemones,
laukimo eilės posistemė. Planuojamas
posistemės įdiegimo terminas 2016 m.
balandžio 30 dieną.
Įgyvendinama.
Pradėta kurti PSDF biudžeto lėšų
paskirstymo ortopedijos technikos
įmonėms ir kompensacijų, skiriamų
pacientams už savo lėšomis įsigytus
klausos aparatus, laukimo eilės
posistemė.

6

ligoms ir būklėms gydyti bei
nenumatytais atvejais;
 dantų protezavimo
paslaugoms;
 kompensacijoms,
skiriamoms pacientams už
savo lėšomis apmokėtas
dantų protezavimo paslaugų
išlaidas;
 klausos aparatams,
kochleariniams implantams,
BAHA įsriegiamiesiems
kauliniams implantams,
vidurinės ausies klausos
sistemoms ir atsarginiams
kochlearinio implanto
procesoriams

11

Atlikti asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumo stebėseną

12

Neteko galios

13

Atlikti VLK vykdomos
funkcijos – koordinuoti ir
kontroliuoti TLK veiklą –
analizę ir nustatyti
tobulintinas veiklos sritis

Sveikatos priežiūros
paslaugų departamento
Paslaugų analizės skyrius/
nuo 2015 m. spalio 1 d.
Paslaugų analizės ir sutarčių
skyrius

Nuolat

VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisija

2015 m. IV
ketvirtis

 vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms,
skiriamiems labai retoms
ligoms ir būklėms gydyti
bei nenumatytais atvejais;
 dantų protezavimo
paslaugoms;
 kompensacijoms,
skiriamoms pacientams už
savo lėšomis apmokėtas
dantų protezavimo
paslaugų išlaidas;
 klausos aparatams,
kochleariniams
implantams, BAHA
įsriegiamiesiems
kauliniams implantams,
vidurinės ausies klausos
sistemoms ir atsarginiams
kochlearinio implanto
procesoriams
Atlikta asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumo stebėsena

Atlikta VLK vykdomos
funkcijos – koordinuoti ir
kontroliuoti TLK veiklą –
analizė

Įgyvendinta.
Parengta 2015 metų. I, II ir III ketvirčio
asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo analizė. Vykdoma laukimo
eilių stebėsena.

Įgyvendinta
Pridedama (1 priedas )

7

14

Įvertinti TLK sutarčių su
asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis sudarymo teisinį
reguliavimą

Sutarčių skyrius / nuo 2015
m. spalio 1 d. Paslaugų
analizės ir sutarčių skyrius,
Teisės skyrius

15

Siekiant užtikrinti
kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos
priemonių skyrimo ir
išdavimo teisėtumą, atlikti
privalomojo sveikatos
draudimo informacinės
sistemos „Sveidra“ duomenų
stebėseną, nustatyti TLK
atliekamų planinių
patikrinimų kryptis

Vaistų
skyrius

16

Įdiegti informacinę sistemą,
kurioje būtų kaupiami
duomenys apie centralizuotai
apmokamų vaistinių
preparatų poreikį bei jų
likučius, ir šios informacinės
sistemos duomenis pateikti
asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms

Informacinių technologijų
departamentas,
Sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius

2015 m. III
ketvirtis

Atlikti TLK ir asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų sutarčių sudarymo
tvarkos aprašo pakeitimai
arba parengta nauja
minėto teisės akto
redakcija

kompensavimo Kiekvienų
metų I ir III
ketvirčiai
(arba 1
kartas per
pusmetį)

Parengtų
kompensuojamųjų vaistų
ir (ar) medicinos pagalbos
priemonių skyrimo ir
išdavimo stebėsenos
ataskaitų skaičius

2015 m. III
ketvirtis

Gaunami tikslūs
duomenys apie
centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų poreikį
ir jų likučius asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose

Įgyvendinta (pavėluotai)
Parengtas SAM 2009 m. gruodžio 18 d.
Įsakymo Nr. V-1051 „ Dėl teritorinių
ligonių kasų ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas
(SAM 2015-12-16 įsakymas Nr. V1447)
Parengtas naujas TLK ir asmens
sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių
sudarymo tvarkos aprašo projekta.
Įgyvendinta.
Parengta kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių skyrimo
ir išdavimo sergantiesiems cukriniu
diabetu stebėsenos ataskaita. Ši
ataskaita buvo pristatyta 2015 m. kovo
17 d. TLK ekspertų posėdyje
VLK svetainės dalyje Statistika
skelbiamos 2015 m. I ketv. , I pusm. ir
I-III ketvirčių kompensuojamųjų vaistų
ir (ar) medicinos pagalbos priemonių
skyrimo ir išdavimo stebėsenos
ataskaitos
Įgyvendinta (pavėluotai).
Informacinės sistemos, kurioje būtų
kaupiami duomenys apie centralizuotai
apmokamų vaistinių preparatų poreikį
bei jų likučius asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, įdiegimo terminas
SAM 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr.
10-8358 atidėtas iki 2015 m. gruodžio
31 d. Baigta Bandomoji eksploatacija.

8

17

Parengti ir pateikti SAM
pasiūlymus dėl PSDF
biudžeto lėšų paskirstymo
TLK formulių tobulinimo

Biudžeto planavimo skyrius,
kiti VLK padaliniai

2015 m. I
ketvirtis

18

Vykdyti sąnarių endoprotezų
pirkimą per Centrinę
perkančiąją organizaciją (VšĮ
CPO LT)
Užtikrinti ortopedijos
techninių priemonių, kurių
gamybos ir pritaikymo
išlaidos kompensuojamos
PSDF biudžeto lėšomis,
išrašymo ir išdavimo
pagrįstumą bei teisėtumą,
atliekant neplaninius
patikrinimus pasirinktose
ortopedijos įmonėse,
sudariusiose sutartis su TLK
Neteko galios

Sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius

Nuolat (nuo
2014 m. III
ketvirčio)

19

20

Ortopedijos
technikos 2015 m. IV
kompensavimo skyrius
ketvirtis

Parengti įsakymų projektai Įgyvendinta.
(ne mažiau kaip 2)
VLK 2015 m. vasario 2 d. raštu Nr. 4K792 ir 2015 m. vasario 11 d. raštu Nr.
4K-1084 buvo pateikti SAM derinti ir
vizuoti 3 sveikatos apsaugos ministro
įsakymų pakeitimo projektai dėl PSDF
biudžeto lėšų paskirstymo TLK
formulių ir principų tobulinimo
Užtikrintas sąnarių
Įgyvendinta.
endoprotezų pirkimo
2014 m. IV ketvirtį atliktas pirkimas per
skaidrumas
VšĮ CPO LT
Atliktų patikrinimų
skaičius

Įgyvendinta.
Atlikti 4 neplaniniai Ortopedijos įmonių
tikrinimai

2.1. ĮVERTINTI VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
21

Nustatyti VLK veiklos sritis,
kuriose korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra
didelė, ir atlikti korupcijos
rizikos analizę

VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisija

Kiekvienų
metų III
ketvirtis

Nustatytos VLK veiklos
sritys, kuriose korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra
didelė. Atlikta korupcijos
rizikos analizė

Įgyvendinta.
Atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo finansinės bei
ekonominės PSDF biudžeto lėšų
naudojimo TLK veiklos zonose analizės
srityje vertinimas. Korupcijos

9

22

23

24

Pateikti SAM Korupcijos
prevencijos skyriui
informaciją apie VLK veiklos
sritis, kuriose korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra
didelė
Įvertinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę ir
parengti neatitikčių šalinimo
planą, kuriame būtų nurodyti
asmenys, atsakingi už šiame
plane numatomų priemonių
vykdymą
Nustatyti TLK veiklos sritis,
kuriose korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra
didelė, pavesti TLK atlikti
korupcijos šiose veiklos
srityse rizikos analizę ir
pateikti apibendrintus
rezultatus

VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisija

Kiekvienų
metų III
ketvirtis

VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisija, VLK padaliniai ir
TLK, kuriose nustatyta
korupcijos pasireiškimo
tikimybė

Įvertinus
korupcijos
pasireiškimo
VLK
tikimybę

VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisija

2015 m. III
ketvirtis

Pateikta SAM Korupcijos
prevencijos skyriui
informacija apie VLK
veiklos sritis, kuriose
korupcijos pasireiškimo
tikimybė yra didelė
Parengtas ir patvirtintas
neatitikčių šalinimo
planas, kuriame
nurodomos neatitikčių
šalinimo priemonės ir
asmenys, atsakingi už šių
priemonių vykdymą
Nustatytos TLK veiklos
sritys, kuriose korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra
didelė, atlikta korupcijos
šiose veiklos srityse
rizikos analizė ir
apibendrinti gauti
rezultatai

pasireiškimo tikimybė šioje srityje
nenustatyta
Įgyvendinta.
Informacija VLK 2015 m. rugsėjo 7 d.
raštu Nr. 4K-6823 „Dėl informacijos
pateikimo“ pateikta SAM
Atlikus korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo vertinimą,
neatitikčių nenustatyta

Įgyvendinta.
TLK atliko korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą ūkio subjektų
veiklos priežiūros organizavimo srityje
ir gautus rezultatus pateikė VLK šiais
raštais: Vilniaus TLK 2015 m. rugsėjo
24 d. raštas Nr. 3S-10301, Kauno TLK
2015 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. 3-2662,
Klaipėdos TLK 2015 m. rugsėjo 30 d.
raštas Nr. 3K-15731, Panevėžio TLK
2015 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. 123035, Šiaulių TLK 2015 m. rugsėjo 29
d. raštas Nr. S-538

2.2. ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS LIGONIŲ KASOSE RENGIANT TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS
25

Antikorupciniu požiūriu
vertinti VLK teisės aktų
projektus, atitinkančius

VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisija

Pateikus
teisės akto
projektą

Antikorupciniu požiūriu
įvertintų VLK teisės aktų
projektų skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. I ketvirtį buvo atliktas vieno
teisės akto (VLK direktoriaus 2010 m.

10

Korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
nuostatas

liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl
Žalos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžetui atlyginimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
projekto) vertinimas antikorupciniu
požiūriu.
2015 m. II ketvirtį buvo atliktas vieno
teisės akto (VLK direktoriaus įsakymo
„Dėl Kompensuojamųjų vaistų skyrimo
stebėsenos ir jų skyrimo kokybės
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)
vertinimas antikorupciniu požiūriu.
2015 m. III ketvirtį nebuvo
antikorupciniu požiūriu įvertinti
pateiktų teisės aktų projektų
2015 m. IV ketvirtį buvo atlikta 4 teisės
aktų: Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2012 m.
gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1K-327 „Dėl
Apdraustųjų privalomuoju sveikatos
draudimu Europos Sąjungos šalyse
gautų išmokų natūra kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos
direktoriaus
įsakymo „Stacionare teikiamų aktyviojo
gydymo ir transplantacijos paslaugų
stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto;
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus

11

įsakymo „Dėl paraiškų sudaryti sutartį
dėl apdraustųjų aprūpinimo
kompensuojamosiomis ortopedijos
techninėmis priemonėmis vertinimo ir
informacijos skelbimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto;
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus
įsakymo „Dėl asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei
įmonių, sudariusių sutartis su valstybine
ligonių kasa prie sveikatos apsaugos
ministerijos ar teritorinėmis ligonių
kasomis, veiklos rizikos vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto
vertinimai antikorupciniu požiūriu.
3 UŽDAVINYS
BENDRADARBIAUTI SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, ĮGYVENDINANT KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
SVEIKATOS APSAUGOS SEKTORIUJE
26

Parengti ir priimti teisės
Informacinės sistemos
aktus, užtikrinančius
eksploatavimo skyrius
galimybę Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo
tarnybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
gauti iš VLK duomenų bazės
reikiamą informaciją, būtiną
darbingumo lygiui,
neįgalumo lygiui ir
specialiesiems poreikiams
nustatyti

2015 m. III
ketvirtis

Parengti ir priimti teisės
aktai, užtikrinantys
korupcijos pasireiškimo
tikimybės sumažėjimą
nustatant neįgalumo lygį.
Užkirstas kelias
neteisingų, netikslių
medicinos dokumentų
pateikimui, užtikrintas
efektyvesnio kontrolės
mechanizmo įdiegimas

Įgyvendinta.
VLK pasirašė sutartį su Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos dėl reikiamų duomenų
teikimo. Duomenys sėkmingai teikiami
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Dalyvauti rengiant Lietuvos
Respublikos sveikatos
sistemos 11 ir 49 straipsnių ir
Lietuvos Respublikos
sveikatos draudimo įstatymo
26 straipsnio pakeitimus

Sveikatos priežiūros
paslaugų departamentas,
Teisės skyrius

2015 m. IV
ketvirtis

Pateiktų pasiūlymų
sveikatos apsaugos
ministro įsakymu
sudarytai darbo grupei
skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. gegužės 25 d. SAM įsakymu
sudaryta darbo grupė parengė LRV
2015 m. prioritetinės iniciatyvos
poveikio vertinimo pažymą. Gautos
LRV Kanceliarijos pastabos, patikslinta
poveikio vertinimo pažyma 2016-01-15
bus teikiama SAM sudarytai darbo
grupei aptarti ir LRV sprendimams
priimti. Visi pasiūlymai pateikti darbo
grupės posėdžiuose.

4 UŽDAVINYS
DIDINTI LIGONIŲ KASŲ DARBUOTOJŲ SĄŽININGUMĄ, LOJALUMĄ, ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ IR PRINCIPINGUMĄ,
MOTYVUOTI JUOS NEIMTI IR NEDUOTI KYŠIO, PRANEŠTI APIE PASTEBĖTĄ KORUPCIJĄ
28

Įgyvendinti ligonių kasose
nulinės tolerancijos
korupcijai politiką

VLK korupcijos
2015 m. III
prevencijos koordinavimo ir ketvirtis
kontrolės komisija

Parengtas ir patvirtintas
teisės aktas dėl ligonių
kasų darbuotojų nulinės
tolerancijos korupcijai
politikos įgyvendinimo

29

Nustatyti ligonių kasų
darbuotojų tolerancijos
korupcijai indeksą

VLK korupcijos
2015 m. III
prevencijos koordinavimo ir ketvirtis
kontrolės komisija

Atlikta ligonių kasų
darbuotojų apklausa
tolerancijos korupcijai
indeksui nustatyti

Įgyvendinta.
Patvirtintas VLK direktoriaus 2015 m.
rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1K-263
„Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinių ligonių kasų nepakantumo
korupcijai politikos principų sąrašo
patvirtinimo“
Įgyvendinta.
Atlikta darbuotojų apklausa. Apklausos
rezultatų ataskaita „VLK ir TLK
darbuotojų pakantumo korupcijai
apklausa: nuomonė, žinojimas, elgesys“
pridedama (2 priedas).

4.1. MAŽINTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ, UŽTIKRINANT, KAD LIGONIŲ KASOSE DIRBTŲ NEPRIEKAIŠTINGOS
REPUTACIJOS ASMENYS
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30

31

Nustatyta tvarka teikti
raštišką prašymą Specialiųjų
tyrimų tarnybai (toliau –
STT) dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas, nurodytas
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje,
pateikimo
Darbuotojams, įrašytiems į
Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos patvirtintą
sąrašą, teikti nustatytos
formos privačių interesų
deklaracijas. Šie darbuotojai
privalo nusišalinti nuo visų
veiksmų, galinčių sukelti
interesų konfliktą

Teisės skyriaus Personalo
poskyris/ nuo 2015 m.
spalio 1 d. Personalo ir
kokybės vadybos skyrius

Teisės skyriaus Personalo
poskyris/ nuo 2015 m.
spalio 1 d. Personalo ir
kokybės vadybos skyrius

Priimant
asmenį į
Korupcijos
prevencijos
įstatymo 9
straipsnio 6
dalyje
nurodytas
pareigas
Pagal
nustatytus
terminus

Pateiktų prašymų STT
skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. I ir II ketvirtį prašymų STT
nebuvo pateikta, III ketvirtį pateiktas
vienas prašymas, IV ketvirtį prašymų
pateikta nebuvo.

VLK darbuotojų
pareiškimų apie
nusišalinimą nuo veiksmų,
galinčių sukelti
interesų konfliktą, skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. I ir II ketvirtį VLK darbuotojų
pareiškimų apie nusišalinimą nebuvo
pateikta, III ketvirtį pateiktas 1
pareiškimas apie nusišalinimą. IV
ketvirtį nusišalinimų pateikta nebuvo.

4.2. DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
32

Organizuoti VLK darbuotojų
susitikimus su STT
darbuotojais, vykdančiais
korupcijos prevenciją

33

Organizuoti VLK ir (ar) TLK
darbuotojų mokymus apie
korupcijos prevencijos
priemones, jų taikymą,
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, šių
veikų pobūdį bei atsakomybę

Ryšių su visuomene
skyrius,
VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrolės komisija
Teisės skyriaus Personalo
poskyris/ nuo 2015 m.
spalio 1 d. Personalo ir
kokybės vadybos skyrius

Ne rečiau
kaip 1 kartą
per metus

Susitikimų su STT
darbuotojais skaičius,
susitikime dalyvavusių
VLK darbuotojų skaičius

Neįgyvendinta.

Ne rečiau
kaip 1 kartą
per metus

VLK darbuotojų,
dalyvavusių mokymuose
antikorupcijos tema,
skaičius;
vienam asmeniui tenkantis
mokymų valandų skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. I ketvirtį antikorupcijos
mokymuose dalyvavo 9 darbuotojai
(vienam dalyviui vidutiniškai teko po
12 akademinių valandų mokymų),
II ketvirtį antikorupcijos mokymuose
darbuotojai nedalyvavo, III ketvirtį
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šiuose mokymuose dalyvavo 2
darbuotojai (po 4 akademines valandas),
IV ketvirtį darbuotojai mokumuose
nedalyvavo.
2015 m. mokymuose antikorupcijos
tema dalyvavo 11 darbuotojų.
Vienam mokymuose dalyvavusiam
darbuotojui tenkantis valandų skaičius –
12,2 ak. val.
5 UŽDAVINYS
GERINTI LIGONIŲ KASŲ ĮVAIZDĮ LIETUVOJE
5.1. INFORMUOTI LIETUVOS GYVENTOJUS APIE PRIVALOMĄJĮ SVEIKATOS DRAUDIMĄ, NEMOKAMAS IR MOKAMAS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, PACIENTŲ TEISES BEI PAREIGAS
34

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

35

Informuoti pacientus apie
PSDF biudžeto lėšas,
kuriomis buvo sumokėta už
jiems suteiktas sveikatos
priežiūros paslaugas
(nurodomos suteiktų
stacionare sveikatos
priežiūros paslaugų,
specializuotų ambulatorinių

Draudimo plėtros
departamento Kainų
skyrius/ nuo spalio 1 d.
kainų ir klasifikacijų
departamento Kainų
skyrius,
VLK darbuotojai, atsakingi
už interneto svetainės
www.vlk.lt administravimą
TLK, Informacinių
technologijų departamentas

Nuolat

VLK ir TLK interneto
svetainėse skelbiama
informacija apie PSDF
biudžeto lėšomis teikiamų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kainas

Įgyvendinta.
Visa pateikta informacija laiku
paskelbiama VLK interneto svetainėje

Nuolat

Pacientų, kuriems TLK
suteikė informaciją apie
PSDF biudžeto lėšas,
skirtas jiems suteiktų
sveikatos priežiūros
paslaugų išlaidoms
apmokėti, skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. I ketvirtį į TLK kreipėsi 111
pacientų dėl duomenų apie stacionare
jiems suteiktas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas ir jų kainas. Jiems
buvo išduota 213 duomenų suvestinių.
2015 m. II ketvirtį dėl minėtos
informacijos į TLK kreipėsi 121
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paslaugų bei išduotų vaistų ir
medicinos pagalbos
priemonių kainos)

36

Koordinuoti TLK
administracinių paslaugų
gavėjų (vartotojų) apklausą,
siekiant įvertinti teikiamų
paslaugų kokybę ir numatyti
galimus korupcijos atvejus

Draudžiamųjų privalomuoju 1 kartą per
sveikatos draudimu registro metus
skyrius

Atlikta administracinių
paslaugų gavėjų
(vartotojų) apklausa ir
gautų rezultatų analizė

pacientas. Jiems buvo išduotos 282
duomenų suvestinės.
2015 m. III ketvirtį, įdiegus privalomojo
sveikatos draudimo informacinės
sistemos „Sveidra“ Viešųjų elektroninių
paslaugų asmenims teikimo posistemį,
buvo suformuotos 2 duomenų
suvestinės apie PSDF biudžeto lėšas,
kuriomis buvo sumokėta už pacientams
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas
(apie 3000 asmenų buvo prisijungę ir
žiūrėjo kitus savo duomenis
posistemyje)
Įgyvendinta.
TLK administracinių paslaugų gavėjų
(vartotojų) apklausa, siekiant įvertinti
teikiamų paslaugų kokybę, atlikta IV
ketvirtį

5.2. ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
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Visose VLK informacijos
skelbimo vietose ir interneto
svetainėje skelbti informaciją
apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus, nurodyti, kur turi
kreiptis asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veika

Ryšių su visuomene
Nuolat
skyrius, VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrolės komisijos
sekretorius, VLK
darbuotojai, atsakingi už
interneto svetainės
www.vlk.lt administravimą

VLK informacijos
skelbimo vietose ir
interneto svetainėje
paskelbta informacija apie
atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės
pažeidimus, taip pat
informacija apie tai, kur
asmuo gali kreiptis
korupcijos atveju

Įgyvendinta.
Visa pateikta informacija laiku
paskelbiama VLK interneto svetainėje
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VLK interneto svetainėje
skelbti metinio VLK
korupcijos prevencijos
programos priemonių
įgyvendinimo plano vykdymo
ataskaitas

VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo ir
kontrolės komisijos
sekretorius,
VLK darbuotojai, atsakingi
už interneto svetainės
www.vlk.lt administravimą
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Įgyvendinti nepakantumo
korupcijai ugdymo
priemones, skatinančias
neduoti ir neimti kyšio

Ryšių su visuomene skyrius

Kiekvieną
ketvirtį, ne
vėliau kaip
iki kito
ketvirčio
pirmojo
mėnesio 10
dienos
2015 m. IV
ketvirtis

Paskelbtų metinio VLK
korupcijos prevencijos
programos priemonių
įgyvendinimo plano
vykdymo ataskaitų
skaičius

Įgyvendinta.
Visa pateikta informacija laiku
paskelbiama VLK interneto svetainėje

Parengti ir išplatinti (TLK,
asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir kt.)
informacinius leidinius,
skirtus privalomojo
sveikatos draudimo
sistemos dalyviams
(asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
teikėjams ir gavėjams)

Įgyvendinta.
Išleistas leidinys ,,Sveikatos priežiūra
Lietuvoje: tai, ką svarbu žinoti
kiekvienam“. Leidinyje yra pateiktos
sveikatos priežiūros paslaugų ir kitos
kainos, kurios padeda suprasti kiek iš
tiesų kainuoja sveikatos priežiūra, kad
žmonės žinotų ,,Antrąkart mokėti už tai
už ką sumokama PSDF biudžeto
lėšomis, nereikia“. Šis leidinys taip pat
paskelbtas www.vlk.lt tinklapyje.

5.3. ANALIZUOTI PASIŪLYMUS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOJE PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
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Analizuoti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos
priemonių įgyvendinimo
sveikatos apsaugos sistemoje

VLK korupcijos
Gavus
prevencijos koordinavimo ir pasiūlymų dėl
kontrolės komisija
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
priemonių
įgyvendinimo
ligonių
kasose

Išnagrinėtų pasiūlymų dėl
korupcijos prevencijos ir
kontrolės priemonių
įgyvendinimo ligonių
kasose skaičius

Įgyvendinta.
2015 m. I–III ketvirčiais pasiūlymų dėl
korupcijos prevencijos ir kontrolės
priemonių įgyvendinimo ligonių kasose
nebuvo gauta.
Šiaulių teritorinė ligonių kasa
2015.09.29 raštu Nr. 3K-15728 pateikė
pasiūlymą pakeisti VLK prie SAM
direktoriaus įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl
asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių,
sudariusių sutartis VLK prie SAM ar
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TLK, veiklos priežiūros
tvarkos aprašo“ 62 punktą nustatant
aiškų ekspertizės pažymos apskundimo
reglamentavimą.
Šis pakeitimas planuojamas atlikti 2016
metų III ketvirtį.
________________________

