Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus ir jų
įgyvendinamuosius teisės aktus, susijusius su Skyriaus veikla;
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų, matematikos arba
informatikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo
srityje;
mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo
taisykles;
mokėti dirbti naudojantis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (MS Office
programa, internetu, elektroniniu paštu), turėti pradinius programavimo įgūdžius (darbo su SQL ir
Visual Basic pagrindus).
Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
rengia ar pritaiko naują asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodaros metodiką;
perskaičiuoja normatyvines gulėjimo trukmes, giminingų diagnozių grupėms priskiriamų
aktyviojo gydymo atvejų kainų koeficientus ir aktyviojo gydymo atvejo bazinę kainą, pagal kuriuos
nustatomos faktinės aktyviojo gydymo atvejų kainos;
IS „Sveidra“ DRG komponentėje tvarko duomenis, pagal kuriuos apmokamos aktyviojo
gydymo paslaugos;
modeliuoja aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupių
metodą ir kainodaros metodikos taikymo poveikį asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
pajamoms;
teikia duomenis, kurių pagrindu atliekama asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
efektyvumo vertinimo kiekybinių rodiklių analizė;
formuoja IS „Sveidra“ DRG komponentės ir DPLSA IS duomenų, pagal kuriuos skaičiuojami
aktyviojo gydymo atvejų kainų koeficientai, ataskaitas;
rengia ekonominių, statistinių stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų teikimo ataskaitų
formas ir jų pakeitimus IS „Sveidra“ DRG komponentėje;
analizuoja giminingų diagnozių grupių metodo taikymo duomenis ir teikia pasiūlymus dėl
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal šį metodą tobulinimo;
atlieka formos Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ pakeitimus ir teikia
siūlymus dėl jos tobulinimo;
rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus
kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio
pavedimus;
atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai bei už gautos, kaupiamos ir
perduodamos informacijos šioms funkcijoms vykdyti saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

