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Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas
01-01-01 Kompensuoti draudžiamiesiems suteiktos sveikatos priežiūros išlaidas
I veiklos sritis: geriau tenkinti gyventojų poreikius. Gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą,
tobulinant sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą, skatinti ligų prevenciją
1 užduotis: tobulinti sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą
1.1. Tobulinti pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugų
sistemą

Nustatyti naujas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų metines bazines kainas, atsižvelgiant į pacientų, sergančių
viena iš lėtinių ligų (arterine hipertenzija, bronchine astma, cukriniu
diabetu, lėtine obstrukcine plaučių liga), skaičių

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengtas ir Privalomojo sveikatos draudimo taryboje pristatytas Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo
tvirtinimo“, I skyriaus „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metinės
bazinės kainos“ pakeitimo projektas, kuriuo nustatytos naujos pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis
(arterine hipertenzija, bronchine astma, cukriniu diabetu, lėtine obstrukcine plaučių liga), pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros metinės bazinės kainos. 2014 m. sausio 14 d.
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimu Nr. DT-1/3 šiam projektui nepritarta

Nustatyti atsiskaitymo tarp gydymo įstaigų už prisirašiusio prie asmens Parengtų sveikatos apsaugos
sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigos, teikiančios pirminės
ministro įsakymų projektų skaičius
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP)
(vnt.)
paslaugas, gyventojo aptarnavimą šios įstaigos nedarbo metu kitoje
ASP įstaigoje, tvarką (ASP įstaigos, teikiančios PAASP paslaugas,
nedarbo metu prisirašiusių gyventojų aptarnavimas gali būti
užtikrinamas pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“
pakeitimo“ nustatyta atsiskaitymo tarp gydymo įstaigų už prisirašiusio prie ASP įstaigos,
teikiančios PAASP paslaugas, gyventojo aptarnavimą šios įstaigos nedarbo metu kitoje ASP
įstaigoje tvarka

Nustatyti atsiskaitymo tarp gydymo įstaigų už PAASP paslaugų,
Parengtų sveikatos apsaugos
suteiktų namuose apdraustiesiems, kurie nėra įrašyti į šios ASP
ministro įsakymų projektų skaičius
įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, tvarką (už PAASP paslaugas, (vnt.)
suteiktas namuose apdraustiesiems, kurie yra prisirašę prie kitos
PAASP įstaigos, šios gydymo įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“
pakeitimo“ nustatyta atsiskaitymo tarp gydymo įstaigų už PAASP paslaugų, suteiktų namuose
apdraustiesiems, kurie nėra įrašyti į šios ASP įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, tvarka

Sąlyginiais vienetais įvertinti šeimos gydytojų gerų darbo rezultatų
Parengtų sveikatos apsaugos
rodiklius – Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
ministro įsakymų projektų skaičius
programos vykdymo ir vaikų dantų profilaktinių tikrinimų intensyvumo (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“
pakeitimo“ šeimos gydytojų gerų darbo rezultatų rodikliai – Atrankinės mamografinės patikros dėl
krūties vėžio programos vykdymo ir vaikų dantų profilaktinių tikrinimų intensyvumo – įvertinti
sąlyginiais vienetais

Pradėti mokėti už naujus rodiklius – Atrankinės mamografinės patikros Parengtų sveikatos apsaugos
dėl krūties vėžio programos vykdymo ir vaikų dantų profilaktinių
ministro įsakymų projektų skaičius
tikrinimų intensyvumo
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“
pakeitimo“ nuo 2014 m. sausio 1 d. PAASP įstaigoms pradėta mokėti už naujų gerų darbo
rezultatų rodiklių – Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos ir vaikų dantų
profilaktinių tikrinimų intensyvumo – vykdymą

Pradėti mokėti už naujas skatinamąsias paslaugas:

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-949 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“
pakeitimo“ įvestos naujos skatinamosios paslaugos ir nustatyta, kad už šių paslaugų teikimą
pradedama mokėti nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Įvertinti papildomo mokėjimo už gerus darbo rezultatus poveikį ASP
įstaigoms

Parengtų mokėjimo už gerus darbo
rezultatus poveikio ASP įstaigoms
vertinimo ataskaitų skaičius (vnt.)

2

2

100

Įvykdyta. 2014 m. parengtos ir pateiktos teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) 2 mokėjimo
už gerus darbo rezultatus poveikio ASP įstaigoms vertinimo ataskaitos (už 2012–2013 m. ir už
2013–2014 m.)

Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto
lėšomis teisinį reguliavimą, ASP įstaigų finansinį valdymą orientuojant
į jų veiklos rezultatus ir vėl pradedant taikyti prioritetinio apmokėjimo
mechanizmą dienos chirurgijos paslaugoms

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

2

2

100

Ambulatorinės reabilitacijos dalies
visoje reabilitacijos paslaugų
struktūroje didėjimas (proc.)

33,5

33,1

99

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-211 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ grąžintas
iki 2011 m. galiojęs dienos chirurgijos paslaugų išlaidų apmokėjimo mechanizmas: suteikus dienos
chirurgijos paslaugų daugiau nei numatyta ASP įstaigos ir TLK sutartyje, šių paslaugų išlaidos
apmokamos numatytomis ASP įstaigos rezervo lėšomis ir nepanaudotomis lėšomis. Sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-347 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ TLK nepaskirstytos lėšos gali būti naudojamos
viršsutartinėms dienos chirurgijos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų išlaidoms apmokėti.
Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-699 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos
priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ ir sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-701 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ įtvirtinta prioritetinė insulto gydymo, kai taikoma trombolizė ar invazinė
trombektomija, taip pat miokardo infarkto gydymo, kai atliekamas širdies vainikinių kraujagyslių
stentavimas, paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarka

Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF
biudžeto lėšomis teisinį reguliavimą, ASP įstaigų finansinį valdymą
orientuojant į jų veiklos rezultatus – papildyti dienos stacionare
teikiamas paslaugas dar viena pediatrijos paslauga

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Pradėti mokėti už naujas ambulatorinės chirurgijos paslaugas

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1. psichinę negalią turinčių pacientų slauga:
1.1. psichiatro paslauga (mieste / kaime)
1.2. psichikos slaugytojos paslauga (mieste / kaime)
2. tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams
3. moksleivių paruošimas mokyklai (gydytojo odontologo konsultacija
pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

1.2. Plėtoti ekonomiškai efektyvių
formų specializuotas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas

Dienos stacionaro paslaugų
skaičiaus, tenkančio 10 000
gyventojų, didėjimas (vnt.)

1
338
(planuota
(laukiama
reikšmė 1902 reikšmė 2240
vnt.)
vnt.)
1
1

Įvykdyta. Parengtas ir patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymas Nr.
V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kuriuo dienos stacionaro paslaugos papildytos vaikų ligų dienos stacionaro paslauga

118

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-211 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pradėta
mokėti už naujas ambulatorinės chirurgijos paslaugas

Įdiegti naujas gydytojų specialistų konsultacijas su medicininėmis
Parengtų sveikatos apsaugos
manipuliacijomis: gydytojo ginekologo (kai atliekamas mikrobiologinis ministro įsakymų projektų skaičius
tyrimas), gydytojo alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami
(vnt.)
specifiniai Ig E tyrimai), gydytojo reumatologo (kai atliekama biopsija
ir (ar) specifiniai imunologiniai kraujo tyrimai), gydytojo oftalmologo
(kai atliekama echoskopija)

2

3

150

Įvykdyta. Parengti 3 sveikatos apsaugos ministro įsakymai: 1. Sveikatos apsaugos ministro 2014
m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008
m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 pakeitimo“ išplėstas gydytojo reumatologo konsultacijų su
medicininėmis manipuliacijomis spektras. 2. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. V-533 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d.
įsakymo Nr. V-436 pakeitimo“ išplėstas vaikų neurologo konsultacijų su medicininėmis
manipuliacijomis spektras. 3. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1459 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V1132 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V436 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“ pakeitimo“ įdiegtos naujos gydytojo genetiko ir gydytojo akušerio ginekologo
išplėstinės konsultacijos

Modeliuoti gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų apmokėjimo
sistemos tobulinimo variantus

Parengta gydytojų specialistų
teikiamų konsultacijų analizė (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Atlikta 2013 m. vaikų ligų gydytojų specialistų suteiktų konsultacijų analizė. Ši analizė
pristatyta sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-230 „Dėl darbo
grupės, integruotos vaikų sveikatos priežiūros modelio projektui parengti, sudarymo“ sudarytai
darbo grupei

Atlikti suteiktų ASP paslaugų kiekio ir prieinamumo analizę

Parengta suteiktų ASP paslaugų
kiekio ir prieinamumo analizė (vnt.)

2

2

100

Įvykdyta. 2014 m. parengtos 2 suteiktų ASP paslaugų kiekio ir prieinamumo analizės (už 2013 m.
ir 2014 m. I pusmetį). Analizės pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM). Siekiant
pagerinti paslaugų prieinamumą, eilių stebėseną ir pacientų informavimą apie teikiamas paslaugas,
parengtas VLK direktoriaus 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo
į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens
sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“

Sąlyginiais vienetais įvertinti greitosios medicinos pagalbos (toliau –
GMP) gerų darbo rezultatų rodiklį – operatyvumą

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 ,,Dėl
Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ GMP gerų darbo rezultatų rodiklis – operatyvumas – įvertintas sąlyginiais vienetais.
Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas pateiktas SAM šiais VLK raštais: 2014 m.
lapkričio 13 d. raštu Nr. 4K-9187 ir 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 4K-10463

Pradėti mokėti už naują GMP gerų darbo rezultatų rodiklį –
operatyvumą, kurio stebėsena šiuo metu atliekama

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr.
V-870 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo
Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2014 m. liepos 1 d. įstaigoms pradėta mokėti už naują GMP gerų
darbo rezultatų rodiklį – operatyvumą

Patvirtinti naują GMP gerų darbo rezultatų – darbo intensyvumo
(iškvietimų skaičiaus) – rodiklį

Parengtų sveikatos apsaugos
ministro įsakymų projektų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. VLK raštais (2014 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. 4K-9187 ir 2014 m. gruodžio19 d. raštu
Nr. 4K-10463) SAM pateiktas sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas

Tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių
bei įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, kontrolės tvarką,
papildant ją naujomis šių įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros sritimis:
įstaigų ir įmonių konsultavimu, veiklos duomenų privalomojo
sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ (toliau – IS
„Sveidra“) stebėsena

Parengtų VLK direktoriaus įsakymų
skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymas 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“, kuriuo įstaigų ir įmonių kontrolės tvarka papildyta
naujomis veiklos priežiūros sritimis: įstaigų ir įmonių konsultavimu, veiklos duomenų IS „Sveidra“
stebėsena

Teikti metodinę pagalbą TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų Sušauktų posėdžių, parengtų
teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo bei TLK vykdomos ASP įstaigų ir
metodinių raštų skaičius (vnt.)
vaistinių kontrolės, koordinuoti TLK vykdomą ASP įstaigų ir vaistinių
kontrolę
Planinių kontrolės procedūrų
skaičiaus didėjimas, palyginti su
bendru kontrolės procedūrų
skaičiumi (proc.)

4

16

400

70

61

87

Įvykdyta. 2014 m. suorganizuoti 8 (2014 m. sausio 20 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. liepos
11 d., 2014 m. liepos 25 d., 2014 m. rugsėjo 4 d., 2014 m. spalio 8 d., 2014 m. spalio 14 d., 2014
m. gruodžio 10 d.) VLK ir TLK kontrolę vykdančių specialistų posėdžiai, parengti 8 metodiniai
raštai: 2014 m. sausio 7 d. raštas Nr. 4K-98 „Dėl kontrolės procedūrų planavimo“, 2014 m.
balandžio 9 d. raštas Nr. 4K-3002 „Dėl galimai neteisėtų mokėjimų už asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis,
kontrolės stiprinimo“, 2014 m. gegužės 26 d. raštas Nr. 4K-4339 „Dėl klinikinio kodavimo ir
kontrolės procedūrų vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, 2014 m. balandžio 9 d.
raštas Nr. 4K-3003 „Dėl VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje atlikto patikrinimo
duomenų ekspertinio vertinimo“, 2014 m. gegužės 26 d. raštas Nr. 4K-4339 „Dėl klinikinio
kodavimo ir kontrolės procedūrų vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, 2014 m. birželio
11 d. raštas Nr. 4K-4815 „Dėl vaisto Rispolept Consta tikrinimų nutraukimo“, 2014 m. liepos 9 d.
raštas Nr. 4K-5684 „Dėl šeimos gydytojo paslaugų teikimo ir vaistų išrašymo slaugos ligoninėje“,
2014 m. liepos 18 d. raštas Nr. 4K-5982 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kontrolės procedūrų metu nustatomų pažeidimų vertinimo“. Rodiklis nepasiektas dėl didelio atliktų
neplaninių kontrolės procedūrų skaičiaus

Atlikti TLK sutarčių su ASP įstaigomis vykdymo stebėseną ir analizę,
atskirai išnagrinėti konkrečių ekonomiškai efektyvių paslaugų
plėtojimą TLK mastu

Parengtų TLK ir ASP įstaigų
sutarčių vykdymo ir pagal šias
sutartis teikiamų ekonomiškai
efektyvių paslaugų plėtojimo
analizės ataskaitų skaičius (vnt.)

4

4

100

Įvykdyta. Parengtos 2013 m. (metinė) ir 2014 m. I–III ketv. TLK ir ASP įstaigų sutarčių vykdymo
ir pagal šias sutartis teikiamų ekonomiškai efektyvių paslaugų (pagal PSDF biudžeto išlaidų 01 (04,
05) straipsnį) teikimo ataskaitos

Nustatyti ASP įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių
sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros stebėsenos ir vertinimo
rodiklius

Parengtų VLK direktoriaus įsakymų
skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. VLK direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-45 „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 stebėsenos,
efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nustatyti ASP
įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros
stebėsenos ir vertinimo rodikliai

Periodiškai vertinti ASP įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių,
sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros stebėsenos ir
vertinimo rodiklius ir skelbti jų reikšmių vidurkius VLK interneto
svetainėje

Taikomų VLK direktoriaus įsakymu
patvirtintų ūkio subjektų veiklos
efektyvumo vertinimo rodiklių
skaičius (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Kas mėnesį vertinami ASP įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis
su VLK ar TLK, veiklos priežiūros stebėsenos ir vertinimo rodikliai, o jų reikšmių vidurkiai
skelbiami VLK interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/veikla/ukio-subjektu-prieziura

Atlikti suteiktų ASP paslaugų kokybės kontrolės, TLK atliktos
Parengta suteiktų ASP paslaugų
vykdant teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę pagal nustatytą tvarką, kokybės kontrolės analizė (vnt.)
analizę

1

3

300

Įvykdyta. Atlikta 2013 m. suteiktų ASP paslaugų kokybės kontrolės, TLK atliktos vykdant
teikiamų paslaugų kontrolę pagal nustatytą tvarką, analizė. Parengtos ir SAM pateiktos analizės
apie 2014 m. I pusmetį TLK atliktas kontrolės procedūras ir 2008–2013 m. TLK atliktas kontrolės
procedūras, kurių metu buvo tikrinamas kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių
(toliau – MPP) skyrimas, išrašymo pagrįstumas bei išdavimo vaistinėse teisėtumas (informacija
SAM pateikta šiais VLK raštais: 2014 m. birželio 23 d. raštu Nr. 4K-5160 ir 2014 m. birželio 27 d.
raštu Nr. 4K-5301)

Koordinuoti TLK, kad 2015 m. sutartinės sumos ASP paslaugų išlaidų 2015 m. planuojamų suteikti
apmokėjimui būtų planuojamos atsižvelgiant į nustatytą planuojamų
paslaugų mastas, paskelbtas visų
suteikti paslaugų mastą ir jis būtų skelbiamas TLK interneto svetainėse TLK interneto svetainėse (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. 2014 m. sutarčių skaičius buvo suplanuotas pagal 2014 m. numatytą paslaugų, teikiamų
PSDF biudžeto lėšomis, mastą. 2015 m. numatomų suteikti paslaugų, kurių išlaidos
kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, mastas paskelbtas TLK interneto svetainėse 2014 m.
lapkričio 1 d.

Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių veikloje siekiant
įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m.
gegužės 16 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo“ tam tikrų nuostatų atitiktį
Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Byla Nr. 47/2009-131/2010)

100

100

100

Įvykdyta. Dalyvauta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. liepos 26 d. potvarkiu
Nr. 241 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės veikloje

Dalyvavimas darbo grupių veikloje
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo nutarimą
(proc.)

1.3. Tobulinti vaistų įsigijimo išlaidų
kompensavimą: mažinti vaistų kainas,
skatinti racionalų vaistų vartojimą ir
kokybišką vaistų skyrimą

Atnaujinti Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamuosius
vaistinius preparatus ir MPP klasifikatoriaus duomenis apie vaistų ir
MPP gamintojų taikomas nuolaidas paciento priemokai

Nuolaidos paciento priemokai už
kompensuojamuosius vaistinius
preparatus ir MPP klasifikatoriaus
duomenų atnaujinimų
Kompensuojamųjų vaistų apskaitos
posistemyje skaičius (vnt.)

12

18

150

Įvykdyta. 2014 m. dėl dažnai keičiamų kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainynų buvo 18 kartų
atnaujinti Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir MPP
klasifikatoriaus Kompensuojamųjų vaistų apskaitos posistemio duomenys

Atlikti 2013 m. IS „Sveidra“ duomenų stebėseną, siekiant nustatyti
Parengtų vaistų ir MPP skyrimo ir
2014 m. TLK vykdomų planinių vaistų bei MPP skyrimo ir išdavimo
išdavimo stebėjimo ataskaitų
teisėtumo patikrinimų kryptis ir parengti metodines rekomendacijas dėl skaičius (vnt.)
gautų stebėjimo rodiklių įvertinimo ir pritaikymo kiekvienoje TLK
veiklos zonoje

2

2

100

Įvykdyta. Atlikta IS „Sveidra“ duomenų stebėsena. Parengta ir TLK ekspertų posėdyje,
vykusiame 2014 m. balandžio 1 d., pristatyta vaisto Ivabradin stebėsenos rodiklio analizė
(protokolo Nr. VL-438). Parengta ir TLK ekspertų posėdyje, vykusiame 2014 m. gruodžio 10 d.,
pristatyta vaistų, skirtų cukriniam diabetui gydyti, stebėsenos rodiklio analizė (protokolo Nr. 14470)

Atlikti IS „Sveidra“ duomenų apie kompensuojamųjų vaistų ir MPP
Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.)
suvartojimą analizę įvairiais aspektais ir šios analizės rezultatus pateikti
visuomenei

4

4

100

Įvykdyta. 2014 m. parengtos 4 duomenų apie kompensuojamųjų vaistų ir MPP suvartojimą
analizės, kurių rezultatai paskelbti VLK interneto svetainėje

Tobulinti ambulatoriniam gydymui ir pacientų slaugai namuose
naudojamų gydymo deguonimi priemonių (dirbtinio plaučių
ventiliavimo priemonių, gleivių siurbiklių) įsigijimo išlaidų
kompensavimo sąlygas, parengti reikiamus teisės aktų pakeitimų
projektus

Parengtų teisės aktų pakeitimų
projektų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1436
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-875
„Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
pakeitimo“ ir 2014 m. rugsėjo 30 d. parengtos pacientams, kuriems ambulatoriškai taikomas
dirbtinis plaučių ventiliavimas arba yra atlikta tracheostoma, būtinų ASP paslaugų ir MPP poreikio
analizės išvados

Parengti vaistų, skiriamų labai retoms, retoms ligoms gydyti ir
nenumatytais atvejais, įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką

Parengtas teisės akto projektas
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengtas sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuris 2014 m. balandžio 11 d.
raštu Nr. 4K-3105, 2014 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 4K-3556 ir 2014 m. gruodžio 9 d. raštu Nr.
4K-10091 išsiųstas vizuoti SAM

Parengti lėšų skyrimo retoms ligoms gydyti ir nenumatytais atvejais
(vadovaujantis Sprendimų dėl vaistų ir MPP labai retoms ligoms ir
būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo
komisijos sprendimais) ketvirtines ataskaitas

Parengtų lėšų skyrimo retoms
ligoms gydyti ir nenumatytais
atvejais ketvirtinių ataskaitų skaičius
(vnt.)

4

4

100

Įvykdyta. 2014 m. parengtos PSDF biudžeto lėšų skyrimo retoms ligoms gydyti ir nenumatytais
atvejais ketvirtinės ataskaitos, kurios pateiktos Sprendimų dėl vaistų ir MPP labai retoms ligoms ir
būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijai ir Apskaitos skyriui

Parengti naujus būtinųjų pigiausių vaistų sąrašų sudarymo kriterijus ir
jais vadovaujantis patvirtinti naujus vaistų sąrašus; užtikrinti, kad
vaistinės turėtų šiuose sąrašuose įrašytų vaistų ir pasiūlytų juos
gyventojams

Patento nesaugomų vaistų vidutinės
kompensuojamo recepto kainos
mažėjimas (Lt) – mažiau nei

28,4

28,8

99

Įvykdyta. Patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1K-187 „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d.
įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo nustatyta, kad į vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir MPP sąrašus
bus įrašomas didesnis vaistų ir MPP grupių skaičius. Tai sudarė sąlygas sumažinti 60 grupių
kompensuojamųjų vaistų priemokas pacientams, nes vaistinė jiems turi pasiūlyti pigiausius
kompensuojamuosius vaistus ir MPP. TLK ekspertai, vykdami planinius ir neplaninius vaistinių
patikrinimus, kontroliuoja, kad vaistinės turėtų būtinus pigiausius vaistus.
Palyginus su 2013 m., rodiklis sumažėjo (buvo 29,00 Lt), tačiau planuotas dydis nebuvo pasiektas,
nes sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo pakeista kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų
rašymo tvarka, leidžianti gydytojui ant vieno recepto blanko išrašyti didesnį vaistų ir MPP kiekį (iki
6 mėn. laikotarpiui). Todėl sumažėjo išrašytų receptų skaičius (1.6 proc.) ir padidėjo viename
recepte išrašytas vaistų kiekis bei vidutinė recepto kompensuojamoji suma. Tai padidino rodiklio
reikšmę

Parengti pasiūlymus dėl SAM rengiamo racionalaus vaistų vartojimo
skatinimo priemonių plano

Kompensuojamųjų generinių vaistų
receptų skaičiaus didėjimas,
palyginti su bendru
kompensuojamųjų vaistų receptų
skaičiumi (proc.)
Receptinių vaistų vartojimo
mažėjimas, vertinant antibiotikų
suvartojimo vidutinių terapinių
dozių skaičių 1000 gyventojų per
dieną (DDD/1000gyv./per dieną)
(proc.)

51,5

50,6

98

20,05

20

101

Įvykdyta. Patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1273
„Dėl Skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2015–2017 m. priemonių plano patvirtinimo“, kuriame
yra numatytos racionalaus vaistų vartojimo skatinimo priemonės. Rodiklis nepasiektas, nes
sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo pakeista kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų
rašymo tvarka, leidžianti gydytojui ant vieno recepto blanko išrašyti didesnį vaistų ir MPP kiekį (iki
6 mėn. laikotarpiui). Todėl sumažėjo išrašytų receptų skaičius (1.6 proc.) ir padidėjo viename
recepte išrašytas vaistų kiekis. 2015 m. šis rodiklis bus skaičiuojamas, atsižvelgiant į recepte
išrašyto vaisto kiekį pakuotėmis. Tai tiksliau parodys generinių kompensuojamųjų vaistų vartojimo
tendencijas

1.4. Gerinti ortopedijos techninių
priemonių įsigijimo išlaidų
kompensavimą

Per vaistų gamintojų sutartis su VLK palaikyti tokį gamintojo
deklaruojamų kainų lygį, kad kompensuojamieji patentiniai vaistai
nebūtų lygiagrečiai eksportuojami į kitas šalis ir nesusidarytų jų
trūkumas

Sudarytų sutarčių su vaistų
gamintojais skaičius (vnt.)

60

82

137

Įvykdyta. 2014 m. į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašą buvo įrašyta daugiau naujų
kompensuojamųjų vaistų, sudarytos 82 sutartys su 27 vaistų gamintojais dėl 59 pavadinimų vaistų

Tobulinti centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP pirkimo procedūras
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS)
priemonėmis arba per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO)

Teikti pasiūlymus dėl centralizuotai
apmokamų vaistų ir MPP pirkimo
proceso tobulinimo Viešųjų pirkimų
tarnybai ir CPO (vnt.)

2

3

150

Įvykdyta. 2014 m. CPO buvo pateiktos sąnarių endoprotezų, dirbtinių širdies vožtuvų ir kitų MPP
specifikacijos, siekiant, kad šios MPP, įvykdžius pirkimus, būtų įrašytos į CPO katalogą
(naudojantis šiuo katalogu būtų galima jas įsigyti). Taip pat kartu su SAM pateikta nuomonė ir
pastabos dėl CPO LT elektroninio katalogo (2014 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. (8.5-18) 10-VP581). 2014 m. birželio 13 d. elektroniniu būdu užpildyta CPO LT anketa „Apklausa dėl prekių ir
paslaugų centralizavimo“. Šios anketos kopija pateikta SAM korupcijos prevencijos skyriui 2014
m. birželio 13 d. raštu Nr. 4K-4911

Tobulinti centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP įsigijimo procesą,
efektyviau naudoti jiems skirtas lėšas

Teikti siūlymus SAM dėl
efektyvesnio centralizuotai
apmokamų vaistų ir MPP įsigijimo
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. 2014 m. balandžio 18 d. patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488
„Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo
sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2007 m. kovo 2 d.
įsakymo Nr. V-136 redakcija)

Užtikrinti nepertraukiamą ASP įstaigų aprūpinimą centralizuotai
apmokamais vaistais ir MPP

Nepertraukiamas ASP įstaigų
aprūpinimas centralizuotai
apmokamais vaistais ir MPP:

Įvykdyta. 2014 m. buvo užtikrintas nepertraukiamas ASP įstaigų aprūpinimas centralizuotai
apmokamais vaistais ir MPP

1. būtinosios pagalbos vaistais ir
MPP (proc.);

100

100

100

2. kitais vaistais ir MPP (proc.)

90

90

100

Mažinti pacientų, laukiančių nemokamo klubo ar kelio sąnario
endoprotezo, eiles

Pacientų, laukiančių klubo ir kelio
sąnario pirminių endoprotezavimo
operacijų, eilės pagal metinį vidurkį
mažėjimas, palyginti su praėjusiais
metais (proc.)

2

0

0

Tobulinti ASP įstaigų aprūpinimo imunobiologiniais preparatais
procesą

Pateikti siūlymai SAM dėl ASP
įstaigų aprūpinimo
imunobiologiniais preparatais
proceso tobulinimo (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengtas sutarties tarp VLK ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – ULAC)
projektas išsiųstas pasirašyti ULAC. Sutarties projekte numatytos Nacionalinę imunoprofilaktikos
programą vykdančių institucijų (VLK ir ULAC) pareigos, teisės ir atsakomybė, kurios leistų
patobulinti ASP įstaigų aprūpinimo imunobiologiniais preparatais procesą. 2014 m. gegužės 2 d.
raštu Nr. 4K-3701 buvo kreiptąsi į SAM su prašymu pavesti ULAC pasirašyti sutartį

Dalyvauti SAM sudarytoje darbo grupėje, siekiant parengti valstybės
paramos ortopedijos technikos priemonėms įsigyti tvarkos aprašą

Dalyvavimo mastas (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. 2014 m. liepos 15 d. raštu Nr. 3K-11976 SAM pavedė VLK sudaryti darbo grupę.
Darbo grupė buvo sudaryta 2014 m. gruodžio 10 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-355 „Dėl
Teisės aktų, reglamentuojančių ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų
kompensavimą, pakeitimo projektų rengimo darbo grupės sudarymo“. Jai pavesta peržiūrėti VLK
direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1K-122 ,,Dėl tarpžinybinės darbo grupės sudarymo“
sudarytos darbo grupės parengtą Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti
organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos projektą ir atlikti reikiamus pakeitimus, taip pat
įvertinti sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintų ortopedijos techninių priemonių
skyrimo indikacijas. 2014 m. gruodžio 17 d. įvyko pirmas darbo grupės posėdis

Atlikti kiekvienos ortopedijos įmonės, sudariusios sutartis su VLK,
planinį patikrinimą

Atliktų planinių patikrinimų skaičius
(vnt.)

16

16

100

Įvykdyta. Atlikta 16 planinių ir 3 neplaniniai ortopedijos įmonių patikrinimai

Įvykdyta iš dalies. 2013 m. pacientų, laukiančių klubo ir kelio sąnario pirminių endoprotezavimo
operacijų, eilė vidutiniškai padidėjo 5 procentais (nuo 10 334 iki 10 882 laukiančiųjų). Rodiklis
nebuvo pasiektas, nes 2014 m. žymiai padaugėjo pacientų prašymų įrašyti juos į laukiančiųjų klubo
ir kelio sąnario pirminių endoprotezavimo operacijų sąrašus skaičius. Gautas 10 461 naujas
prašymas įtraukti į eilę (t. y. daugiausiai per 5 paskutinius metus). Tai beveik 22 proc. viršija
paskutiniais 5 metais gautų prašymų vidurkį (8594). 2014 m. operacijos laukimo trukmė
sutrumpėjo 9,5 proc. (nuo 12,7 mėn. iki 11,5 mėn.), o 2014 m. atliktų pirminių klubo ir kelio
sąnarių operacijų skaičius išaugo iki 6392. Palyginus su 2013 m., kai buvo atliktos 5042 operacijos,
operacijų atlikta 26,8 proc. daugiau

1.5. Plėtoti prevencines programas

1.6. Užtikrinti reikiamą sveikatos
programų ir kitų sveikatos draudimo
išlaidų finansavimą

Dalyvauti SAM sudarytoje darbo grupėje, kurioje, vadovaujantis
nacionaliniais teisės aktais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
žalų apskaičiavimo ir išieškojimo praktika, bus svarstomos galimybės
apskaičiuoti ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių
kartelinių susitarimų padarytą žalą ir ją išieškoti

Dalyvavimo mastas (proc.)

100

100

100

SAM patvirtinus Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo
išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinių kainų
perskaičiavimo metodiką, per vieną mėnesį perskaičiuoti ortopedijos
techninių priemonių bazines kainas

Perskaičiuotų kainų mastas (proc.)

100

0

0

Plėtoti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo Parengtų sveikatos apsaugos
programą tuose regionuose, kurie pagal šios programos koordinavimo ministro įsakymų projektų skaičius
komiteto išvadas yra pasirengę ją vykdyti
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios
žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta,
kad Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa pradedama vykdyti
Telšių, Marijampolės ir Utenos apskrityse. Nuo 2014 m. liepos 1 d. ši programa vykdoma visoje
Lietuvoje

Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių veikloje, siekiant gerinti
Dalyvavimas darbo grupių veikloje
prevencinių programų prieinamumą ir įtraukti į šias programas daugiau (proc.)
asmenų

100

100

100

Įvykdyta. 2014 m. įvyko 6 posėdžiai, kuriuose prevencinių programų koordinavimo grupėms buvo
pristatyta prevencinių programų analizė ir aptarti prevencinių programų prieinamumo gerinimo
klausimai
Įvykdyta. Susistemintos ir išanalizuotos TLK teikiamos Savivaldybių visuomenės sveikatos
programų rėmimo specialiosios programos finansavimo ataskaitos, gauti rezultatai paskelbti VLK
interneto svetainėje

Įvykdyta iš dalies. SAM nepatvirtino Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinių kainų perskaičiavimo metodikos, todėl nebuvo
galimybės perskaičiuoti ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų

Įvertinti TLK teikiamas Savivaldybių visuomenės sveikatos programų
rėmimo specialiosios programos finansavimo ataskaitas, apibendrinti
rezultatus ir paskelbti juos visuomenei

Susistemintų ataskaitų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Informacinių pranešimų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvertinti TLK teikiamas sveikatos priežiūrai mokyklose finansavimo
ataskaitas, apibendrinti rezultatus ir paskelbti juos visuomenei

Susistemintų ataskaitų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Informacinių pranešimų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Patikrintų E 125 formos pažymų
kiekis (proc.)
Apskaitos skyriui pateiktų apmokėti
2013 m. gautų pagrįstų sąskaitų (E
125 formos pažymų) kiekis (proc.)

100

100

100

100

100

100

Apskaitos skyriui pateiktų apmokėti
2014 m. I pusmetį gautų pagrįstų
sąskaitų (E 125 formos pažymų)
kiekis (proc.)

30

100

333

ES šalių susižinojimo tarnyboms
pateiktų apmokėti sąskaitų (E 125
formos pažymų) dalis, palyginti su
bendru iš TLK gautų E 125 formos
pažymų kiekiu (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Siekiant susigrąžinti PSDF biudžeto lėšas, kuriomis 2013 m. II pusmetį ir 2014 m. I
pusmetį buvo apmokėtos Europos ekonominės erdvės šalių ir Šveicarijos apdraustiesiems
Lietuvoje suteiktos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos, pateiktos sąskaitos tų šalių susižinojimo
tarnyboms

Pateikti ES šalių susižinojimo tarnyboms paraiškas kompensuoti PSDF ES šalių susižinojimo tarnyboms
biudžeto išlaidas 2013 m. Lietuvoje gyvenusių tų ES šalių apdraustųjų pateiktų apmokėti sąskaitų (E 125
sveikatos priežiūrai
formos pažymų) dalis, palyginti su
bendru VLK išduotų E 125 formos
pažymų kiekiu (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. ES šalių susižinojimo tarnyboms pateiktos paraiškos kompensuoti PSDF biudžeto
išlaidas 2013 m. Lietuvoje gyvenusių tų ES šalių apdraustųjų sveikatos priežiūrai

1

1

100

Įvykdyta. 2014 m. gruodžio 31 d. nustatytas konkurso, vykdyto neskelbiamų derybų būdu,
laimėtojas. Suteiktos teisės naudotis nauja AR-DRG klasifikavimo sistemos 8.0 versija

Patikrinti ir apmokėti 2013 m. ir 2014 m. I pusmetį gautas pagrįstas
sąskaitas (E 125 formos pažymas) už Lietuvos Respublikos
apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims Europos
Sąjungos (ES) šalyse suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas

Pateikti ES šalių susižinojimo tarnyboms paraiškas kompensuoti PSDF
biudžeto išlaidas sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms
Lietuvoje ES šalių apdraustiesiems 2013 m. II pusmetį ir 2014 m. I
pusmetį

1.7. Tobulinti giminingų diagnozių
grupių metodo taikymą aktyviojo
gydymo stacionarinių paslaugų
išlaidoms apmokėti

Įvykdyta. Dalyvauta dviejuose SAM ir viename Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
darbo grupės posėdyje, rengiamas šių darbo grupių išvadų projektas dėl galimybės apskaičiuoti
ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių kartelinių susitarimų padarytą žalą ir ją
išieškoti

Pratęsti AR-DRG klasifikavimo sistemos 6.0 versijos, naudojamos
stacionarinių paslaugų išlaidoms apmokėti, licenciją arba įsigyti naują
klasifikavimo sistemos versiją

AR-DRG klasifikavimo sistemos 6.0
versijos, naudojamos stacionarinių
paslaugų teikimo išlaidoms
apmokėti, licencijos pratęsimas arba
klasifikavimo sistemos naujos
versijos įsigijimas (vnt.)

Įvykdyta. Susistemintos ir išanalizuotos TLK teikiamos sveikatos priežiūrai mokyklose
finansavimo ataskaitos, gauti rezultatai paskelbti VLK interneto svetainėje

Įvykdyta. Patikrintos ir apmokėtos visos per 2013 m. ir 2014 m. I pusmetį gautos pagrįstos
sąskaitos. Iš viso 2014 m. apmokėta 9380 pagrįstų sąskaitų, bendra apmokėta suma – 28,9 mln. Lt

Siekiant įdiegti dalinę asmens sveikatos priežiūros sąnaudų apskaitą,
Nupirkta paslauga (vnt.)
tvarkomą paciento lygmeniu, pirkti techninės pagalbos, įgyvendinant
detalią asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitą gydymo
įstaigose, paslaugą

1

1

100

Įvykdyta. Įvykdytas atviras konkursas „Detalios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų
apskaitos gydymo įstaigose parengimas ir techninė pagalba ją diegiant“ paslaugai įsigyti ir
paskelbtas šio konkurso laimėtojas

Surinkti aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių ASP įstaigų duomenis Parengtų suvestinių ataskaitų
apie 2013 m. suteiktų paslaugų sąnaudas, priskiriamas atitinkamoms
skaičius (vnt.)
giminingų diagnozių grupėms (angl. diagnosis-related groups –
DRG ), parengti suvestines ataskaitas ir apibendrinti jų duomenis

2

2

100

Įvykdyta. Parengtos dvi ataskaitos: 2013 m. pajamų ir sąnaudų suvestinė ataskaita ir 2013 m.
pagrindinės veiklos sąnaudų duomenų pagal sąnaudų grupes ataskaita

Perskaičiuoti giminingų diagnozių grupių kainų koeficientus bei bazinę Perskaičiuotų faktinių aktyviojo
aktyviojo gydymo etapo kainą ir pateikti ją SAM tvirtinti
gydymo atvejų kainų koeficientų
kiekis (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Perskaičiuoti visi (3420) giminingų diagnozių grupių kainų koeficientai, aktyviojo
gydymo bazinė kaina ir normatyvinės gydymo trukmės. Šios aktyviojo gydymo kainos patvirtintos
2014 m. gruodžio 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1394

Atlikti ASP įstaigų klinikinio kodavimo duomenų sisteminę analizę
įvairiais aspektais ir pateikti išvadas

Patikrintų ASP įstaigų, teikiančių
aktyviojo gydymo paslaugas,
skaičius (proc.)

70

92

131

Įvykdyta. Patikrintos 83 (92,2 proc) ASP įstaigos, teikiančios aktyviojo gydymo paslaugas.
Pastabos ir gautos išvados pateiktos TLK. Atliktos 5 duomenų analizės pagal kodavimo standartų
ir SAM įsakymų reikalavimus. Parengta 13 klinikinio kodavimo stebėsenos rodiklių

Atliktų analizių skaičius (vnt.)

3

5

166

Parengtų klinikinio kodavimo
stebėsenos rodiklių skaičius (vnt.)

4

13

325

Suorganizuotų mokymų skaičius
(vnt.)

5

18

360

Įvykdyta. ASP įstaigų ir TLK atstovams suorganizuota 18 kodavimo mokymų 8 temomis.
Atsižvelgiant į ASP įstaigų bei TLK prašymus ir siekiant geresnės klinikinio kodavimo kokybės,
buvo suorganizuoti papildomi mokymai ligoninėse, todėl įvyko daugiau mokymų nei planuota

Optimizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas – pagal SAM Parengti bazinių kainų projektai
pavedimus rengti ASP paslaugų bazinių kainų projektus
(vnt.)

4

9

225

Įvykdyta. Vykdant SAM pavedimus, parengti 9 asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių
kainų projektai, kurie, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, patvirtinti sveikatos
apsaugos ministro įsakymais

Rengti klinikinio kodavimo metodinę medžiagą

Parengtų klinikinio kodavimo
biuletenių skaičius (vnt.)

4

4

100

Įvykdyta. Kartą per ketvirtį ASP įstaigoms išplatinti kodavimo biuleteniai, kurie patalpinti VLK
interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/klinikiniskodavimas/Klinikinio%20kodavimo%20biuleteniai

Parengtų VLK direktoriaus įsakymų
dėl PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų
paskirstymo metų ketvirčiais
projektų skaičius (vnt.)

1

2

200

Įvykdyta. 1. PSDF biudžeto pajamos, paskirstytos metų ketvirčiais, patvirtintos VLK direktoriaus
2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-18 „Dėl 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto pajamų paskirstymo suvestinės patvirtinimo“. 2. PSDF biudžeto išlaidos, paskirstytos
metų ketvirčiais, patvirtintos VLK direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-27 „Dėl
2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų paskirstymo suvestinės
patvirtinimo“

Paskirstyti PSDF biudžeto išlaidas pagal paslaugų grupes ir sveikatos Parengtų PSDF biudžeto išlaidų
programas ir šį paskirstymą pristatyti Privalomojo sveikatos draudimo paskirstymo pagal paslaugų grupes
tarybos posėdyje
ir sveikatos programas projektų
skaičius (vnt.)

2

2

100

Įvykdyta. PSDF biudžeto išlaidų paskirstymas pagal paslaugų grupes ir sveikatos programas
svarstytas Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. sausio 14 d. ir 2014 m. vasario 20 d.
posėdžiuose. Taryba projektams pritarė (2014 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. DT-1/1 ir 2014 m.
vasario 20 d. nutarimas Nr. DT-2/1).
PSDF biudžeto išlaidų paskirstymas pagal sveikatos programas ir kitas sveikatos draudimo išlaidas,
suderinus su SAM, patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1K-41 „Dėl
2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos programoms ir kitoms
sveikatos draudimo išlaidoms paskirstymo“

Paskirstyti PSDF biudžeto išlaidas TLK

1

3

100

Įvykdyta. PSDF biudžeto lėšos paskirstytos šiais VLK direktoriaus įsakymais: 2014 m. vasario 24
d. įsakymu Nr. 1K-37, 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-47 ir 2014 m. kovo 13 d. įsakymu
Nr. 1K-67

Organizuoti klinikinio kodavimo tobulinimo mokymus ASP įstaigų ir
TLK atstovams

1.8. Užtikrinti PSDF biudžeto tvarumą Paskirstyti PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas metų ketvirčiais

Parengtų PSDF biudžeto išlaidų
paskirstymo TLK projektų skaičius
(vnt.) – ne mažiau

Einamaisiais metais, vykdant teisės aktų nuostatas ir atsižvelgiant į
TLK prašymus, koreguoti PSDF biudžeto išlaidų paskirstymus TLK

Parengtų PSDF biudžeto išlaidų
paskirstymo TLK pakeitimo
projektų skaičius (vnt.) – ne mažiau

1

7

100

Įvykdyta. Atlikti PSDF biudžeto lėšų ASP paslaugoms (01 išlaidų straipsniai) paskirstymo TLK,
patvirtinto VLK direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1K-37, pakeitimai (šie pakeitimai
patvirtinti VLK direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1K-65, 2014 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. 1K-238 ir 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-378).
Taip pat atlikti PSDF biudžeto lėšų sveikatos programoms paskirstymo TLK, patvirtinto VLK
direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-47, pakeitimai (šie pakeitimai patvirtinti VLK
direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159, 2014 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K179, 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1K-223 ir 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-363)

Einamaisiais metais parengti VLK direktoriaus įsakymų projektus dėl
papildomų PSDF biudžeto lėšų skyrimo TLK, įgyvendinant sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812
patvirtinto aprašo 8 ir 10 p. nuostatas, ir pateikti juos derinti SAM

Parengtų PSDF biudžeto išlaidų
paskirstymo TLK projektų skaičius
(vnt.) – ne mažiau

1

14

100

Įvykdyta. PSDF biudžeto lėšos, suderinus su SAM, skirtos TLK šiais VLK direktoriaus įsakymais:
2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1K-56, 2014 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-89, 2014 m.
balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-97, 2014 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-104, 2014 m.
gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-111, 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1K-239, 2014 m. rugsėjo 30
d. įsakymu Nr. 1K-253, 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-268, 2014 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. 1K-318, 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1K-321, 2014 m. gruodžio 11 d.
įsakymu Nr. 1K-358, 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-375, 2014 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1K-376 ir 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-377

Prireikus parengti ir pateikti SAM sveikatos apsaugos ministro
Įsakymų projektų skaičius
įsakymų projektus asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų (vnt.)
balo vertei iš dalies atkurti

5

5

100

Įvykdyta. Parengti 5 sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektai, kuriuos VLK pateikė SAM
2014 m. sausio 21 d. raštu Nr. 4K-530 „Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų,
susijusių su balo verčių indeksavimu“ (šie projektai patvirtinti atitinkamais sveikatos apsaugos
ministro įsakymais). Mažiausia bazinių kainų balo vertė nuo 2014 m. sausio 1 d. atkurta iki 0,93 Lt
(išskyrus kai kurias išimtis)

Bendradarbiaujant su VLK padaliniais parengti PSDF biudžeto išlaidų PSDF biudžeto išlaidų poreikio
poreikio nustatymo metodikos projektą
nustatymo metodikos projektų
skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. PSDF biudžeto lėšų poreikio nustatymo metodika patvirtinta VLK direktoriaus 2014 m.
birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-152

Parengti 2015–2017 m. PSDF biudžeto prognozės projektą:
1. atlikti 2015–2017 m. PSDF biudžeto prognozuojamų rodiklių
skaičiavimus, susisteminti VLK skyrių teikiamą informaciją apie lėšų
poreikį jų kuruojamoms sritims;
2. parengtą 2015–2017 m. PSDF biudžeto prognozės projektą teikti
SAM

Parengtų 2015–2017 m. PSDF
biudžeto prognozės projektų
skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. PSDF biudžeto prognozės projektas pateiktas SAM šiais VLK raštais: 2014 m. vasario
28 d. raštu Nr. 4K-1831, 2014 m. kovo 5 d. raštu Nr. 4K-1936, 2014 m. kovo 24 d. raštu Nr. 4K2515, 2014 m. balandžio 7 d. raštu Nr. 4K-2942 ir 2014 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 4K-3201

Parengti 2014 m. PSDF biudžeto tarpinių finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius

Parengtų 2014 m. PSDF biudžeto
tarpinių finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių skaičius
(vnt.)

6

6

100

Įvykdyta. Parengtos 6 2014 m. (I ketv., I pusm., 9 mėn.) PSDF biudžeto tarpinės finansinės ir
biudžeto vykdymo ataskaitos. Laiku parengti ir atsakingoms institucijoms pateikti PSDF biudžeto
planavimo ir lėšų paskirstymo bei konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai

PSDF biudžeto planavimo ir lėšų
paskirstymo bei konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio parengimo
nustatytu laiku užtikrinimas (proc.)

100

100

100

Parengti ir pateikti atsakingosioms institucijoms 2013 m. PSDF
biudžeto metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį

Parengtas 2013 m. PSDF biudžeto
metinių konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinys (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengtas 2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys, kuris patvirtintas Lietuvos
Respublikos Seimo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. XII-1356 „Dėl Lietuvos Respublikos
2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
patvirtinimo“

Kas ketvirtį atlikti ASP įstaigų finansinės veiklos ataskaitų analizę ir
parengti suvestines ataskaitas

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.)

4

4

100

Įvykdyta. Parengtos 4 suvestinės ataskaitos (už 2013 m. ir 2014 m. I ketv., I pusmetį ir 9 mėn.)

Parengti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių ASP įstaigų
finansinę kontrolę, tobulinimo

Pateikti siūlymai (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengti pasiūlymai dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V592 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų tinkamo naudojimo“ pakeitimo. Šie
pasiūlymai SAM išsiųsti 2014 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. 4K-10394

Kas mėnesį parengti ir SAM pateikti PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų
ataskaitą

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.)

12

12

100

Įvykdyta. Parengta ir SAM pateikta 12 PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų ataskaitų

Parengti 2015 m. PSDF biudžeto projektą:
1. atlikti 2015–2017 m. PSDF biudžeto prognozuojamų rodiklių
skaičiavimus;
2. parengtą 2015 m. PSDF biudžeto projektą pateikti
kompetentingoms institucijoms

Parengtų 2015 m. PSDF biudžeto
projektų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengtas 2015 m. PSDF biudžeto projektas, kuris patvirtintas 2014 m. gruodžio 4 d.
įstatymu Nr. XII-1386

Informacinių pranešimų skaičius per
metus (vnt.)

80

192

240

210 000

210 000

100

Įvykdyta. 2014 m. gegužės 1 d. startavo nauja VLK interneto svetainė, ji administruojama
vadovaujantis VLK direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-106 patvirtintu aprašu.
VLK interneto svetainė nuolat atnaujinama. Nuo 2014 m. pradžios iki gruodžio 31 d. jos lankytojų
skaičius siekė 210 tūkst. 2014 m. paskelbti 192 informaciniai pranešimai žiniasklaidai. Rodiklis
viršytas dėl padidėjusio žiniasklaidos dėmesio (inicijuota daugiau temų pagal paklausimus)

1

1

100

Įvykdyta. 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko VLK metinė tarptautinė
konferencija, kurioje dalyvavo apie 300 asmenų

100

85

85

Įvykdyta iš dalies. 2014 m. išleistas leidinys „Ligonių kasos: 2013 m. veiklos apžvalga“, pradėti
rengti šie leidiniai: reprezentacinis leidinys (lietuvių ir anglų kalbomis), leidinys „Sveikatos
priežiūros paslaugos Lietuvoje: tai, ką svarbu žinoti kiekvienam“ ir „Sveikatos draudimo ABC“.
Kitų leidinių spausdinimo paslaugų viešasis pirkimas atidėtas 2015 m., nes buvo platinami
ankstesniais metais išspausdinti lankstukai („Apie kompensuojamuosius vaistus“, „Apie ESDK“,
„Apie prevencines programas“ ir kt.)

Įgyvendinti informaciniai radijo
projektai skirtingose radijo stotyse
(vnt.)

2

0

0

Įvykdyta. Dėl padidėjusio žiniasklaidos dėmesio 2014 m. VLK turėjo galimybę dažnai pateikti
informaciją radijo stotyse nemokamai. Radijo laidose įvairiais klausimais nuolat pasisakė VLK
darbuotojai. Žurnalistai naudojosi VLK informacija, pateikta pranešimuose žiniasklaidai.
Atsižvelgiant į pasikeitusią informacijos sklaidos formą ir galimybę dažnai pateikti informaciją
radijo stotyse nemokamai, informacinių radijo projektų organizavimo paslaugų nuspręsta nepirkti,
taip sutaupytos PSDF biudžeto lėšos

Organizuoti ir koordinuoti 2 informavimo kampanijų (projektų)
Informavimo kampanijų (projektų)
vykdymą: 1 socialinio informavimo projekto (tikslinė grupė – socialiai skaičius (vnt.)
jautrios asmenų grupės, medikai) ir 1 šviečiamojo projekto (tikslinė
grupė – draudžiamieji)

2

1

50

Įvykdyta iš dalies. Pradėti vykdyti 2 numatyti projektai: 1. Projekto „Aplenk ligą“ įgyvendinimas
pradėtas 2014 m. IV ketv., jis bus vykdomas 2015 metais ir turės išliekamąją vertę. 2. Šviečiamųjų
informacinių projektų įgyvendinimas kol kas nėra pradėtas, viešųjų pirkimų procedūros imtos
vykdyti IV ketv. Kadangi tokio pobūdžio paslaugų pirkimai organizuoti pirmą kartą, ilgiau nei
planuota užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, todėl informacinių projektų įgyvendinimas atidėtas
2015 metams. Šiuo metu yra vertinami tiekėjų pateikti pasiūlymai. Įvertinus pateiktus pasiūlymus,
bus pasirašomos sutartys

2.2. Organizuoti visuomenės nuomonės Organizuoti visuomenės informuotumo ir pasitikėjimo ligonių kasomis Atliktų tyrimo pristatymų skaičius
tyrimus
ir gydymo įstaigomis tyrimo parengimą, koordinuoti jo atlikimą ir
(vnt.)
rezultatų pristatymus suinteresuotosioms šalims bei TLK

5

5

100

Įvykdyta. 2014 m. I–II ketv. pristatyti 2013 m. visuomenės informuotumo ir pasitikėjimo ligonių
kasomis bei gydymo įstaigomis tyrimo rezultatai. Tyrimas apie 2014 m. visuomenės informuotumą
ir pasitikėjimą ligonių kasomis bei gydymo įstaigomis atliktas 2014 m. IV ketv.

Vieno langelio principo
įgyvendinimo mastas (proc.)

65

65

100

E. paslaugomis (įskaitant viešąsias
elektronines paslaugas)
besinaudojančių asmenų skaičiaus
didėjimas (proc.)

1

1

100

Įvykdyta. Užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių administracinių paslaugų teikimą telefonu,
raštu, el. paštu ar asmeniškai atvykus į VLK ir (ar) TLK, atlikta gyventojų aptarnavimo pagal vieno
langelio principą konsultantų prisijungimų ir aktyvios būsenos stebėsena. Parengtas ir derinamas
Konsultavimo žinių bazės sukūrimo ir valdymo reglamentas

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.)

1

1

100

2 užduotis: gerinti visuomenės informavimą
2.1. Veiksmingiau informuoti
Organizuoti interneto svetainės www.vlk.lt atnaujinimą, užtikrinti, kad
visuomenę apie privalomojo sveikatos joje būtų skelbiama aktuali informacija
draudimo teikiamą naudą, plėtoti
dialogą ir bendradarbiavimą su ligonių
kasų partneriais, pacientų ir medikų
organizacijomis, skatinti ligų prevenciją
Inicijuoti ir koordinuoti VLK metinės konferencijos organizavimą

Unikalių VLK interneto svetainės
lankytojų skaičius (vnt.)

Surengta konferencija (vnt.)

Inicijuoti ir organizuoti leidinių parengimą spaudai:
Leidinių parengimas ir pateikimas
1. lankstukai (6 temomis, po 100 tūkst. vnt.);
spausdinti (proc.)
2. skrajutė kompensuojamųjų vaistų vartotojams (platinti per vaistines,
1 variantas, 100 tūkst. vnt.);
3. 2013 m. apžvalga (1000 vnt.);
4. reprezentacinis leidinys lietuvių ir anglų kalbomis (4000 vnt.);
5. lankstukas apie sveikatos priežiūros paslaugų kainas Lietuvoje (50
tūkst. vnt.);
6. lankstukas „Sveikatos draudimo ABC“ (50 tūkst. vnt.)
Inicijuoti ir organizuoti informacinius radijo projektus apie VLK
vykdomą veiklą ne mažiau kaip 2–3 radijo stotyse (nacionalinėse ir
regioninėse)

II veiklos sritis: didinti veiklos efektyvumą. Gerinti ligonių kasų veiklos valdymą ir teikiamų
administracinių paslaugų kokybę
1 užduotis: didinti administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams
1.1. Užtikrinti ligonių kasų
Koordinuoti gyventojų aptarnavimą pagal vieno langelio principą
administracinių paslaugų, teikiamų
ligonių kasose
pagal vieno langelio principą, kokybę ir
tolygų jų prieinamumą

Atlikti gyventojų kreipimųsi į ligonių kasas analizę, įvertinti gautus
rezultatus ir parengti ataskaitą

Įvykdyta. Parengta 2013 m. gyventojų aptarnavimo ligonių kasose vieno langelio principu
ataskaita ir paskelbta VLK interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/paslaugos/administraciniupaslaugu-vertinimo-ataskaitos/

1.2. Ligonių kasų tvarkomų eilių
valdymo sistemos diegimas

Organizuoti ir koordinuoti TLK vykdomas lankytojų apklausas,
įvertinti jų rezultatus ir parengti suvestinę ataskaitą

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. 2014 m. lapkričio 10–21 d. atlikta TLK lankytojų apklausa ir pagal gautus rezultatus
parengta ataskaita. Pagrindiniai ataskaitos rodikliai: paslaugų kokybės suvokimo indeksas (PSI) –
4,57; išvestinis paslaugų kokybės suvokimo indeksas (IPSI) – 4,48; korupcijos suvokimo indeksas
(KSI) – 9,46; bendras aptarnavimo efektyvumo koeficientas (BAEK) – 0,98. Suvestinės ataskaitos
pristatymas numatytas 2015 m. I ketv.

Sukurti ir įdiegti asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų
kompensavimo eilių automatizuoto valdymo informacines sistemas:
1. PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems sąnarių
endoprotezams ir jų priedams apskaitos ir kompensacijų, skiriamų
pacientams už savo lėšomis įsigytus endoprotezus, laukimo eilių
valdymo informacinę sistemą

PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai
perkamiems sąnarių endoprotezams
ir jų priedams apskaitos ir
kompensacijų, skiriamų pacientams
už savo lėšomis įsigytus
endoprotezus, laukimo eilių
valdymo informacinės sistemos
diegimo mastas (proc.)

75

100

100

Įvykdyta. Sukurta PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems sąnarių endoprotezams ir jų
priedams apskaitos ir kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytus endoprotezus,
laukimo eilių valdymo informacinė sistema, pradėta bandomoji šios sistemos eksploatacija

2. Centralizuotai perkamų vaistų ir MPP apskaitos ir kompensacijos
laukimo eilių valdymo informacinę sistemą

Centralizuotai perkamų vaistų ir
MPP apskaitos bei kompensacijos
laukimo eilių valdymo informacinės
sistemos sukūrimas ir įdiegimas
(proc.)

75

0

0

2

2

100

Įvykdyta. Visą PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems sanarių endoprotezams ir jų
priedams apskaitos ir kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytus endoprotezus,
laukimo eilių valdymo informacinės sistemos kūrimo laikotarpį bendradarbiauta su sistemą
kuriančia įmone. Sistema sukurta, baigiamas vykdyti bandomosios eksploatacijos etapas

Teikti pasiūlymus Informacinių sistemų plėtros skyriui
Pateiktų pasiūlymų skaičius (vnt.)
kuriant ir diegiant Centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių apskaitos ir kompensacijos laukimo eilių valdymo
informacinę sistemą ir PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai
perkamiems sanarių endoprotezams ir jų priedams apskaitos ir
kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytus
endoprotezus, laukimo eilių valdymo informacinę sistemą

Neįvykdyta. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų Centralizuotai perkamų vaistų ir MPP
apskaitos ir kompensacijos laukimo eilių valdymo informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo
paslaugų pirkimas pradėtas pavėluotai. Atsirado papildomų darbų, kuriuos reikėjo atlikti
įgyvendinant projekto I etapą. Atsižvelgiant į tai, minėtos informacinės sistemos kūrimo darbai
atidėti 2015 metams

2 užduotis: gerinti ligonių kasų veiklos rezultatyvumą
2.1. Optimizuoti ir automatizuoti
finansų valdymo sistemą

2.2. Sukurti PSDF biudžeto lėšų
naudojimo kontrolei skirtas
informacines sistemas

Organizuoti ir vykdyti Finansų valdymo ir apskaitos informacinės
sistemos (toliau – FVAIS) priežiūrą

FVAIS veiklos atitikties techninėje
dokumentacijoje nustatytiems
reikalavimams mastas (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Vykdyta FVAIS priežiūra

Užbaigti pirmąjį FVAIS diegimo etapą

Nupirktų FVAIS diegimo paslaugų
skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Atliktos pirkimo procedūros, įsigytos reikiamos FVAIS diegimui paslaugos. Pasirašyta
sutartis su paslaugos teikėju

Plėtoti FVAIS

Parengtų FVAIS plėtros techninių
užduočių skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Pagal VLK padalinių poreikius buvo parengtos ir paslaugų teikėjams pateiktos 9 plėtros
techninės užduotys dėl FVAIS tobulinimo (plėtros). Atliktų darbų trukmė – 541 valanda. 2015 m. I
pusmetį numatoma išnaudoti likusias 459 FVAIS tobulinimui skirtas valandas

Modernizuoti FVAIS dėl euro įvedimo

Nupirktų FVAIS plėtros paslaugų
skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Baigtas FVAIS diegimo I etapas. Nupirktas papildomos SAP programinės įrangos
licencijų paketas ir atlikti FVAIS modernizavimo darbai, susiję su euro įvedimu

Organizuoti ir vykdyti IS „Sveidra“ AR-DRG posistemio priežiūrą

IS „Sveidra“ AR-DRG posistemio
veiklos atitikties projektinėje
dokumentacijoje nustatytų
reikalavimų mastas (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Atlikta IS „Sveidra“ AR-DRG posistemio priežiūra. 2014 m. išspręsti 108 Stacionarinių
paslaugų apskaitos posistemyje užregistruoti incidentai

Modernizuoti IS „Sveidra“ AR-DRG posistemį

AR-DRG posistemio
modernizavimo mastas (proc.)

50

50

100

Įvykdyta. Pagal VLK padalinių poreikius modernizuotas IS „Sveidra“ AR-DRG posistemis.
Gautos 2 paraiškos, kurios abi įgyvendintos

Vykdyti IS „Sveidra“ modernizavimo II etapą

IS „Sveidra“ modernizavimo II
etapo užbaigimo mastas (proc.)

50

50

100

Įvykdyta. Įvyko viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju.
Modernizavimo darbai vykdyti pagal pagal VLK padalinių poreikius

Modernizuoti IS „Sveidra“ dėl euro įvedimo

Nupirktų IS „Sveidra“ plėtros
paslaugų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Įvyko viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju. Atlikti IS
„Sveidra“ pakeitimai, susiję su euro įvedimu

2.3. Tobulinti ir vystyti informacines
valdymo sistemas

2.4. Tobulinti veiklos valdymo ir
planavimo bei personalo išteklių
valdymo sistemą

Parengti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro
(toliau – DPSDR) ir IS „Sveidra“ sąsajas su Elektroninės sveikatos
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (toliau – ESPBI)
informacine sistema

Parengtos sąsajos diegimo mastas
(proc.)

30

30

100

Įvykdyta. Dalyvauta pasitarimuose su SAM, VĮ „Registrų centras“ ir ESPBI informacinės
sistemos specialistais, vyksta informacinių sistemų sąsajų derinimas ir testavimas. IS „Sveidra“
testinė aplinka parengta ir pateikta paslaugų teikėjams

Tobulinti Pacientų informavimo apie jiems suteiktų sveikatos
priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto
lėšomis, kainas posistemį

Pacientų informavimo apie jiems
suteiktų sveikatos priežiūros
paslaugų, kurių išlaidos apmokamos
PSDF biudžeto lėšomis, kainas
posistemio modernizavimo mastas
(proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Atliktas pacientų informavimo apie stacionare jiems suteiktų sveikatos priežiūros
paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, kainas posistemio modernizavimas.
Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1386 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Duomenų
apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas teikimo pacientui
tvarkos aprašo, paciento atmintinės, duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas ir šių paslaugų kainas suvestinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“ pavesta pacientų
informavimo paslaugas apie asmeniui suteiktas ASP paslaugas ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimą
PSDF lėšomis teikti visuomenei nuo 2015 m. balandžio mėn.

Įdiegti programinę įrangą, kuri leistų efektyviau tvarkyti pagal
prevencines programas teikiamų paslaugų apskaitą

Duomenų analizės ir visuomenės
informavimo posistemio (toliau –
DANAVIP) įdiegimo mastas (proc.)

50

50

100

Įvykdyta. DANAVIP plėtros metu atlikta 4 posistemių analizė (buvo numatyta atlikti 8 posistemių
analizę). Sukurtas ambulatorinių paslaugų apskaitos (APAP) posistemis, pradėta bandomoji
eksploatacija

Baigti diegti Dokumentų, turinio ir e. paslaugų valdymo informacinę
sistemą, atitinkančią Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintus
reikalavimus

Dokumentų, turinio ir e. paslaugų
valdymo informacinės sistemos,
atitinkančios Lietuvos vyriausiojo
archyvaro patvirtintus reikalavimus,
diegimo mastas (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Įdiegta Dokumentų, turinio ir e. paslaugų valdymo informacinė sistema, iki 2015 m.
birželio 25 d. vyks garantinio aptarnavimo etapas

Organizuoti ir vykdyti IS „Sveidra“ priežiūrą

IS „Sveidra“ veiklos atitikties
projektinėje dokumentacijoje
nustatytiems reikalavimams mastas
(proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Vykdyta IS „Sveidra“ priežiūra. 2014 m. užregistruoti 2149 klausimai ir sutrikimai
(incidentai) dėl įvairių IS „Sveidra“ posistemių. Išspręsti 1975 incidentai, likusieji sprendžiami

Organizuoti ir vykdyti DPSDR priežiūrą

DPSDR veiklos atitikties
projektinėje dokumentacijoje
nustatytiems reikalavimams mastas
(proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Vykdyta DPSDR priežiūra. 2014 m. užregistruota ir išspręsta 115 incidentų

Užtikrinti VLK tvarkomų informacinių sistemų standartinės ir kitos
programinės įrangos bei kompiuterinės techninės įrangos veiklos
tęstinumą

Atkurtos VLK tvarkomų
informacinių sistemų standartinės ir
kitos programinės įrangos bei
kompiuterinės techninės įrangos
veiklos ir jos tęstinumo užtikrinimo
mastas (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Užtikrintas VLK tvarkomų informacinių sistemų standartinės ir kitos programinės
įrangos bei kompiuterinės techninės įrangos veiklos tęstinumas. 2014 m. užregistruoti 1167
klausimai ir sutrikimai (incidentai) dėl DPSDR. Visi incidentai išspręsti

Sukurti analogišką duomenų centrą VLK valdomoms valstybės
informacinėms sistemoms

Analogiško duomenų centro VLK
valdomoms valstybės informacinėms
sistemoms įdiegimo mastas (proc.)

70

0

0

Įdiegti IS „Sveidra“ E. formos pažymų pildymo posistemį

Nupirktų IS „Sveidra“ diegimo
paslaugų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, 2014 m. gruodžio 29 d. pasirašyta sutartis su
paslaugos teikėju

Plėtoti IS „Sveidra“ DANAVIP posistemį

Nupirktų IS „Sveidra“ diegimo
paslaugų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju.
Posistemio plėtros darbai vykdomi nuo 2014 m. birželio mėn.

Parengti VLK ilgalaikės plėtros (4–8 m.) strategijos projektą, taikant
privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklius

Parengtų projektų skaičius (vnt.)

1

0,6

60

Stebimų privalomojo sveikatos
draudimo sistemos funkcionavimo
rodiklių skaičius, palyginti su bendru
privalomojo sveikatos draudimo
sistemos funkcionavimo rodiklių
skaičiumi (proc.)

80

60

75

Įvykdyta iš dalies. 2014 m. pradėtas rengti privalomojo sveikatos draudimo plėtros krypčių
projektas: analizuota Lietuvos ir užsienio šalių patirtis, vyko susitikimai su įvairiais VLK
padaliniais, parengta projekto matrica. Detalizavus šią matricą, dokumentas bus pilnai parengtas
(šiuo metu aprašyta 60 proc. matricos). Kadangi rengiamas privalomojo sveikatos draudimo
krypčių projektas yra ilgalaikis (apims 4–8 metus), siekiant kuo didesnio tikslumo nuspręsta
naudoti pačius naujausius, 2014-ųjų metų duomenis. Šie duomenys bus prieinami tik 2015 m. I
ketv. pab, todėl vykdomi darbai užsitęsė. 2015 m. I ketv. bus baigta detalizuoti matrica, t. y. bus
parengtas pirminis PSD krypčių projektas

Neįvykdyta. Prieš įdiegiant analogišką duomenų centrą VLK valdomoms valstybės informacinėms
sistemoms, nuspręsta parengti detalų techninį rezervinio duomenų centro sukūrimo projektą. Tam
tikslui paskelbtas konsultacinių paslaugų viešasis pirkimas, jo laimėtojas bus nustatytas 2015 m. I
ketvirtį

Organizuoti, vykdyti ir koordinuoti VLK kokybės vadybos sistemos
(toliau – KVS) vidaus auditus pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą
auditų grafiką, koordinuoti KVS vidaus auditorių mokymą

Atliktų KVS vidaus auditų skaičius
(proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Atlikti visi 2014 m. vidaus auditų plane numatyti auditai (iš viso 16). KVS vidaus audito
metu įvertinti 26 procesai, 51 procesų žemėlapis, pareikšta 41 pastaba ir pateiktos 47
rekomendacijos. Organizuoti VLK ir TLK KVS vidaus auditorių mokymai

Organizuoti KVS išorės priežiūros auditą

Atliktų išorės auditų skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. 2014 m. gegužės 30 d. įvyko tarptautinio standarto ISO 9001 išorės priežiūros auditas,
kurio metu neatitikčių nenustatyta, pastabų nepateikta. Įvertinta, kad ligonių kasose sukurta ir
įgyvendinta vadybos sistema yra veiksminga, sudarytos visos reikiamos sąlygos šios sistemos
palaikymui bei tobulinimui

Atlikti ligonių kasų Informacinių technologijų saugos valdymo
sistemos išorės priežiūros auditą pagal ISO 27001 ir ISO 20000
standartų reikalavimus

Atliktų išorės auditų skaičius (vnt.)

1

0

0

Neįvykdyta. 2014 m. užsitęsė pirkimo procedūros, susijusios su standartų ISO 27001 ir ISO
20000 išorės audito paslaugų pirkimu, todėl pasibaigė minėtų standartų galiojimas. Pirkimo
procedūros buvo nutrauktos ir pradėtos naujos pirkimų procedūros, susijusios nauju ligonių kasų
veiklos sertifikavimu pagal ISO 27001 ir ISO 20000 standartus

Koordinuoti VLK struktūrinių padalinių veiklos užtikrinimą
Patvirtintų atostogų grafikų,
darbuotojų kasmetinių atostogų metu, organizuoti kasmetinių atostogų nustatant pavaduojantį asmenį,
suteikimą VLK darbuotojams pagal 2014 m. VLK darbuotojų
skaičius (vnt.)
kasmetinių atostogų grafiką

1

1

100

Įvykdyta. Atostogų grafikas patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 2P-39.
Darbuotojui atostogaujant, nepertraukiamas VLK veiklos tęstinumas užtikrinamas numatant
pavaduojantį asmenį

Atsižvelgiant į Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
Patvirtintų tvarkos aprašų skaičius
tarnyboje įstatymo nuostatas ir į privačių inetersų deklaracijų pildymo, (vnt.)
tikslinimo ir pateikimo taisykles, reglamentuoti ligonių kasų
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, viešųjų ir privačių interesų
derinimo ir nusišalinimo tvarką

1

1

100

Įvykdyta. VLK ir TLK darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas
patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-286

100

100

100

11

19

100

Įvykdyta. Mokymų planas patvirtintas VLK direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. suderinimo žyma Nr.
3P-217. Kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius viršytas dėl vienetinių ilgalaikių kursų, tačiau
mokymo paslaugoms skirtos PSDF biudžeto lėšos nebuvo viršytos

Užtikrinti kiekvieno VLK darbuotojo dalyvavimą mokymuose 1 kartą Užtikrinti mokymo plano
per kalendorinius metus, organizuoti ir koordinuoti VLK darbuotojų įgyvendinimą (proc.)
mokymų procesą pagal 2014 m. VLK darbuotojų mokymo ir
Kvalifikacijos kėlimo valandų
kvalifikacijos kėlimo planą
skaičius, vidutiniškai tenkantis
vienam VLK darbuotojui (vnt.) – ne
mažiau
Parengti VLK darbuotojų mokymų organizavimo tvarkos aprašą

Patvirtintų tvarkos aprašų skaičius
(vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. VLK darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas patvirtintas VLK direktoriaus
2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1K-156

Organizuoti ir koordinuoti VLK valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimą, metodiškai vadovauti nustatant VLK valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos užduotis ir jų rodiklius

Įvykusių VLK valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo
komisijos posėdžių skaičius (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. 2014 m. vasario 13 d. įvyko VLK valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo
komisijos posėdis (posėdžio protokolas Nr. 5P-47)

Įvertintų valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo išvadų
skaičius, atsižvelgiant į patvirtintą
valstybės tarnautojų skaičių
tarnybinės veiklos vertinimo dieną
(proc.)

100

100

100

Tobulinti ligonių kasų žmogiškųjų išteklių valdymo politikos
įgyvendinimą

Patvirtintų tvarkos aprašų skaičius
(vnt.)

5

5

100

Personalo valdymo politikos
įgyvendinimas ir ligonių kasų
darbuotojų kompetencijų modelio
įdiegimas (proc.)

100

100

100

1

1

100

VLK ir TLK darbuotojų
pasitenkinimo darbu didėjimas
(indekso pokytis)

0,1

0,1

100

Pagal VLK kompetenciją vykdyti VLK korupcijos prevencijos
programos priemonių įgyvendinimo 2011–2014 m. planą, apimantį
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924
patvirtintas priemones, koordinuoti korupcijos prevencijos veiklą

Įvykdytų VLK korupcijos
prevencijos programos priemonių
įgyvendinimo 2011–2014 m. plane
numatytų priemonių mastas (proc.)

100

98

98

Įvykdyta. VLK korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2014–2016 m. plane
numatytos priemonės įgyvendintos 98 proc. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebaigta
įdiegti informacinė sistema, kuri užtikrintų tikslių duomenų apie centralizuotai perkamų vaistinių
preparatų poreikį ir šių preparatų likučius sveikatos priežiūros įstaigose pateikimą. Parengtos ir
VLK direktoriaus įsakymais patvirtintos 2014 m. I, II ir III ketv. VLK korupcijos prevencijos
programos priemonių įgyvendinimo 2014–2016 m. plano vykdymo ataskaitos, kurios patalpintos
VLK interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/korupcijos-prevencija/

Pagal kompetenciją dalyvauti SAM sudarytos darbo grupės veikloje
dėl PSDF biudžeto lėšų skyrimo už ASP paslaugas, suteiktas
privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims
priklausomybės ligų centruose

Dalyvavimas darbo grupės veikloje
(proc.)

100

100

100

Įvykdyta. SAM darbo grupė nesudaryta, tačiau dalyvauta visuose SAM organizuotuose
posėdžiuose, kuriuose svarstyti priklausomybės ligų gydymo netolygumų mažinimo šalyje būdai

Pagal kompetenciją dalyvauti SAM sudarytos darbo grupės, kuri
Dalyvavimas darbo grupės veikloje
apsvarstytų galimybę ŽIV ligos stebėsenos laboratorinių kraujo tyrimų (proc.)
išlaidas apmokėti PSDF biudžeto lėšomis, skirtomis ASP paslaugų
išlaidoms kompensuoti, veikloje

100

100

100

Įvykdyta. Dalyvauta SAM sudarytos darbo grupės veikloje. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1460 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014
m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1198 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos
apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei
Brangiųjų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
ŽIV ligos stebėsenos laboratoriniai kraujo tyrimai įtraukti į PSDF biudžeto lėšomis teikiamų
brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašą

Sudaryti sutartį tarp VLK ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, kurioje Sudaryta sutartis (vnt.)
būtų nurodytos kiekvienos įstaigos teisės, pareigos ir atsakomybė dėl
vakcinų poreikio skaičiavimo, šių vakcinų įsigijimo, priėmimo,
saugojimo bei nurašymo, taip pat informacijos keitimasis tarp įstaigų

1

0

0

Įvykdyta iš dalies. VLK parengtas sutarties dėl Aprūpinimo imunobiologiniais preparatais
Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti projektas nuo 2013 m. gruodžio 31 d. buvo
derinamas su ULAC, tačiau abiems pusėms tinkančio sprendimo priimti nepavyko. 2014 m.
gegužės 2 d. raštu Nr. 4K-3701 VLK kreipėsi į SAM su prašymu pavesti ULAC pasirašyti sutartį

Atlikti Valstybės kontrolės rekomendacijų, vykdytų 2009–2014
metais, įgyvendinimo analizę

Parengta analizę (vnt.)

1

1

100

Įvykdyta. Parengta ir 2014 m. liepos 1 d. VLK direktoriui pateikta Valstybės kontrolės
rekomendacijų, vykdytų 2009–2014 m., įgyvendinimo analizė (Nr. 2VA-23)

Atlikti VLK ir TLK vidaus auditus

Parengtų vidaus audito ataskaitų
skaičius (vnt.)

6

6

100

Įvykdyta. 2014 m. atlikti 6 vidaus auditai: 2010–2013 m. centralizuotai perkamų vaistinių
preparatų ir MPP poreikio ir lėšų panaudojimo vidaus auditas, Draudimo plėtros departamento
veiklos vidaus auditas, VLK ir TLK informacijos apsikeitimo ir kontrolės užtikrinimo vidaus
auditas, Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos auditas, Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės
programos įgyvendinimo priemonėms finansuoti vidaus auditas, TLK turto valdymo auditas.
Parengtos šių vidaus auditų ataskaitos

8

8

100

Įvykdyta. Atlikta pateiktų rekomendacijų kontrolė, 2014 m. parengtos 4 VLK vidaus audito
ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės suvestinės ir 4 Valstybės kontrolės
ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės suvestinės

Atlikti darbuotojų pasitenkinimo darbu ligonių kasose ir jį lemiančių
veiksnių tyrimą anoniminės apklausos būdu

Valstybės kontrolės rekomendacijų
įgyvendinimas

Kita veikla

Atlikta apklausa (vnt.)

Vykdyti VLK vidaus audito ir Valstybės kontrolės ataskaitose pateiktų Parengtų VLK vidaus audito ir
rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę
Valstybės kontrolės ataskaitose
pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo kontrolės suvestinių
skaičius (vnt.)

Įvykdyta. VLK direktoriaus įsakymais patvirtinti šie tvarkos aprašai:
1. Naujų darbuotojų atrankos tvarkos aprašas (2014 m. lapričio 12 d. įsakymas Nr. 1K-315). 2.
Darbuotojų karjeros planavimo tvarkos aprašas (2014 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1K-328). 3.
Darbuotojų kompetencijos vertinimo tvarkos aprašas (2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1K369). 4. Žmogiškųjų išteklių planavimo tvarkos aprašas (2014 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1K356). 5. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2014 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1K324). Ligonių kasose sėkmingai įdiegtas darbuotojų kompetencijų modelis
Įvykdyta. 2014 m. gruodžio 2–8 d. atlikta apklausa apie VLK ir TLK darbuotojų pasitenkinimą
darbu ligonių kasose. Pasitenkinimo darbu koeficiento rodiklis nuo 7.7 (2012 m.) pakilo iki 7.8
(2014 m.)

Plėtoti bendradarbiavimą su užsienio šalių privalomojo sveikatos
draudimo įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis

Suorganizuoti dvišaliai VLK ir
užsienio šalių privalomąjį sveikatos
draudimą vykdančių ar kitų
kompetentingų įstaigų bei
tarptautinių organizacijų atstovų
susitikimai (vnt.) – ne mažiau

2

3

150

Dalyvauta Tarptautinės draudimo
fondų asociacijos Generalinės
Asamblėjos susitikimuose ir darbo
grupių veikloje (vnt.) – ne mažiau

2

2

100

100

100

100

Įvykdyta. Dalyvauta dviejuose Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės
komisijos Audito valdybos posėdžiuose, vykusiuose 2014 m. gegužės 21–22 d. ir lapkričio 19–20
d.

Pagal poreikį rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie užsienio Atlikta užsienio patirties
šalių sveikatos apsaugos ir privalomojo sveikatos draudimo sistemas, analizuojamu klausimu apžvalga /
sveikatos draudimo institucijų veiklą
analizė (vnt.)

3

3

100

Įvykdyta. 2014 m. atlikti šie darbai:
1. surinkta ir apibendrinta informacija apie 2013 m. Europos Sąjungos, Europos ekonominės
erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje taikytas paciento priemokas / mokesčius;
2. apžvelgti ir palyginti Europos Sąjungos šalyse taikomų inovatyvių technologijų, neįtrauktų į
DRG apmokėjimo sistemą, mokėjimo metodai;
3. apžvelgtos Europos Sąjungos šalyse vykdomų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų kontrolės
procedūros

Atlikti Sveikatos draudimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo ir Sveikatos sistemos įstatymo analizę, nustatyti teisinio
reglamentavimo spragas

1

3

100

Įvykdyta. Priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 21 ir 30
straipsnių pakeitimo įstatymas (Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-19561). Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateiktas svarstymui Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Vykdant Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko A. Butkevičiaus 2014 m. balandžio 7 d. pavedimą Nr. 9-1287, priimtas Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas,
kuriuo, įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, 81 punktą, ministerijoms pavesta pagal
kompetenciją parengti ir nustatyta tvarka suderinus iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei svarstyti su euro įvedimu susijusių teisės aktų projektus

Dalyvauti rengiant ir derinant Sveikatos draudimo įstatymo ir jo
Įvykdytų pavedimų pakeisti
įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, teikti juos Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymą ir
Vyriausybei
įstatymo įgyvendinamuosius teisės
aktus skaičius (proc.)

100

100

100

Įvykdyta. Laiku ir tinkamai įvykdyti SAM pavedimai dėl Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų

Valdyti fizinių asmenų padarytos žalos PSDF biudžetui (kai dėl fizinio Išieškota fizinių asmenų padaryta
asmens kaltės padaroma žala apdraustojo sveikatai ir jo gydymo
žala PSDF biudžetui (mln. Lt) – ne
išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis) išieškojimo procesą
mažiau

5,9

5,896

100

Įvykdyta. 2014 m. išieškota fizinių asmenų PSDF biudžetui padaryta žala – 5 895 958,78 Lt

1

1

100

Įvykdyta. VLK direktoriaus 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1K-10 patvirtintas VLK viešųjų
pirkimų planas, kuris patalpintas VLK interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/veikla/viesiejipirkimai/viesuju-pirkimu-planai. Šis planas pakeistas nurodytais įsakymais: VLK direktoriaus 2014
m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-76, VLK direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1K-99,
VLK direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-107 ir VLK direktoriaus 2014 m.
gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1K-125

Koordinuoti VLK 2014 m. viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą ir Pateikta informacija viešuosius
vykdyti šio plano įgyvendinimo stebėseną
pirkimus
koordinuojančiam
asmeniui (vnt.)

4

4

100

Parengtų supaprastintų viešųjų
pirkimų vykdymo ataskaitų skaičius
(vnt.)

4

4

100

Įvykdyta. 2014 m. viešųjų pirkimų plane buvo numatyti 97 pirkimai. Iš jų 86 – įvykdyti ir
vykdomi, 8 – perkelti į 2015 m. planą, 3 tapo nebeaktualūs. Viešųjų pirkimų komisijų sekretoriams
pateikta informacija apie įvykdytus ir vykdomus pirkimus. Parengtos 4 viešųjų pirkimų plano
vykdymo stebėsenos ataskaitos

Parengtų
2015
m.
VLK
dokumentacijos planų skaičius (vnt.)

1

1

100

Parengtų 2012 m. VLK sudarytų
bylų apyrašų skaičius (vnt.)

4

4

100

Dalyvauti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės
komisijos Audito valdybos posėdžiuose

Parengti 2014 m. VLK viešųjų pirkimų planą ir paskelbti jį VLK
interneto svetainėje

Parengti 2015 m. VLK dokumentacijos planą ir 2012 m. VLK
sudarytų bylų apyrašus

Dalyvavimo mastas (proc.)

Pateikti pasiūlymai SAM dėl
įstatymų pakeitimo (vnt.)

Parengtų ir VLK interneto
svetainėje paskelbtų 2014 m. VLK
pirkimų planų skaičius (vnt.)

Įvykdyta. 2014 m. įvyko 3 dvišaliai susitikimai. VLK atstovai susitiko su Latvijos sveikatos
apsaugos ministerijos, Lenkijos Nacionalinio sveikatos fondo bei Slovėnijos sveikatos draudimo
instituto atstovais. Dalyvauta Tarptautinės draudimo fondų asociacijos Generalinės Asamblėjos
susitikime ir renginyje Švedijoje, kur buvo pristatyta Švedijos e. sveikatos plėtojimo patritis

Įvykdyta. Parengtas ir 2014 m. gruodžio 23 d. VLK direktoriaus patvirtintas 2015 m. VLK
dokumentacijos planas, parengti 4 2012 m. VLK sudarytų bylų apyrašai

