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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m /čOtĄf?
d Įs akymu Nr/1S-VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemones
kodas

Priemones pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indelio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmes

Atsakingieji vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas
OI-OI-OI Kompensuoti draudžiamiesiems suteiktos sveikatos priežiūros išlaidas
I veiklos sritis: tobulinti asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų teikimo, šių paslaugų išlaidų apmokėjimo sistemą ir užtikrinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto
tvarumą
Ekonomiškai efektyvių paslaugų skaičius,
Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius.
I-IV ketv
1 P arengti teises aktų, reglamentuojančių ekonomiškai efektyvių
Skatinti prieinamų
Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius. Kainų
tenkantis 100 gyventojų (vnt)- 334,2
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, projektus
ekonomiškai efektyvių
skynus. Sveikatos priežiūros paslaugų
integruotų sveikatos
Ambulatorinių paslaugų apimties padidėjimas,
departamento direktorius. Kainų ir klasifikacijų
priežiūros paslaugų teikimą
palyginti su 2014 metais (proc ) - 2
departamento direktorius
Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
1 1 p radėti teikti PSDF biudžeto lėšomis naujas gydytojų specialistų
projektų skaičius (vnt) - 2
konsultacijas, kunų metu atliekamos diagnostines ir gydomosios
intervencijos (gydytojo specialisto konsultacija, kai pacientams namuose
atliekama dirbtine plaučių ventiliacija, ir kt)

Paslaugų eksperttzes ir kontroles skyrius. Kainų II—IV ketv
skynus. Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius, Katnų ir klasifikacijų
departamento direktorius

1 2 p radėti teikti naujas ekonomiškai efektyvias dienos stacionaro (vaikų Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
projektų skaičius (vnt) - I
dienos stacionaro ir kt) paslaugas

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skynus. Kainų IV ketv
skynus. Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius. Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

1 3 p apildyti priemimo-skubiosios pagalbos paslaugų sąrašą naujomis
medicininėmis intervencijomis ir nustatyti jų bazines kainas

Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
projektų skaičius (vnt) - 1

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius. Kainų II ketv
skyrius, Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius. Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

1 4 p radėti mokėti už naujas pagalbinio apvaisinimo paslaugas

Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
projektų skaičius (vnt) - 2

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius, Kainų I ketv
skynus, Sveikatos pnežiūros paslaugų
departamento direktonus. Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

Atliktų analizių skaičius (vnt) - 2
1 5 a tlikti ASP paslaugų teikimo analizę, išnagrinejant atitinkamų
ekonomiškai efektyvių paslaugų grupių apimtĮ ir jų teikimo netolygumus
kiekvienos teritorines ligonių kasos (toliau - TLK) mastu 2016 m i r
2017 m Ipusmetj A nalizes rezultatus pateikti VLK vadovybei

Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius. Sveikatos
priežiūros paslaugų departamento direktorius

I, III ketv

Asignavimai
(tūkst e urų)
1 574 487

2

Didinti pirminei asmens
sveikatos priežiūrai (toliau PASP) numatytą PSDF
biudžeto lešų dal(, skinamą
už gerus veiklos rezultatus,
tokiu būdu skatinant aukotos
kokybes PASP paslaugų
teikimą

1 6 a tlikti hospitalizacijos atveių pasiskirstymo pagal savivaldybes 2016 Atliktų analizių skaičius (vnt) - 2
m ir2016m I I pusm-2017 m I pusm a nalizę ir apie jos rezultatus
informuoti TLK

Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius, Sveikatos
priežiūros paslaugų departamento direktorius

1,111 ketv

1 7 a tlikti ambulatorinių specializuotų, priemimo-skubiosios pagalbos, Atliktų analizių skaičius (vnt) - 1
dienos stacionaro, stebėjimo, dienos chirurgijos, ambulatorines
chirurgijos ir stacionarinių paslaugų teikimo 2015-2016 m p okyčių
analizę ir pateikti išvadas VLK vadovybei

Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius. Sveikatos
priežiūros paslaugų departamento direktorius

III ketv

2 P arengti teises aktų, reglamentuojančių naujų skatinamųjų pirmines
ambulatonnės asmens sveikatos priežiūros (toliau - PAASP) paslaugų
teikimą ir mokėjimo už Šias paslaugas ir gerus darbo rezultatus tvarką,
projektus

PAASP paslaugoms skiriamų metinių tešų dalis, Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius,
mokama už skatinamąsias paslaugas, gerus darbo Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius, Sveikatos
rezultatus, šeimos gydytojo darbą ir kaimo
priežiūros paslaugų departamento direktorius
gyventojų aptarnavimą (proc) - 27,1

2 1 p radėti mokėti už naujas skatinamąsias paslaugas

Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
projektų skaičius (vnt) - ne mažiau kaip 1

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius. Kainų II ketv
skyrius, Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius, Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

2 2 p radėti finansiškai skatinti PAASP paslaugas teikiančias
akredituotas įstaigas

Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
projektų skaičius (vnt) - 1

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius, Kainų II ketv
skyrius. Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius, Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

Atliktų analizių skaičius (vnt) - 1
3 A tlikti 2016 m p rirašytų prie PAASP paslaugas teikiančių jstaigų
gyventojų pasiskirstymo pagal amžiaus grupes ir savivaldybes analizę ir
(vertinti skirtingo amžiaus grupių aptarnaujamų gyventojų ligotumą ir
apsilankymų pas Šeimos gydytojus dažnj A tsižvelgiant į analizes
Parengtų sveikatos apsaugos ministro (sakymų
rezultatus, patikslinti diferencijuoto mokėjimo PSDF biudžeto lėšomis už projektų skaičius (vnt) - 1
prirašytų gyventojų sveikatos priežiūrą tvarką pagal nustatytas naujas
detalizuotas amžiaus grupes

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius. K ainų IV ketv
skyrius, Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius. Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

Užtikrinti prevencinių
programų finansavimą,
siekiant, kad pagal šias
programas būtų patiknnama
kuo daugiau asmenų

4 A pskaičiuoti pagal prevencines programas paslaugas gavusių asmenų Parengta ir SAM pateikta ataskaita apie 2016 m
pagal prevencines programas paslaugas gavusius
vidurkj (proc ) ir pateikti ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai
asmenis (vnt) - 1
(toliau - SAM)

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Gennti sutarčių del ASP
paslaugų teikimo ir jų
išlaidų apmokėjimo
valdymą

Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius. Sveikatos
6 A tlikti 2016 m ir 2017 m I pusmečio TLK ir ASP (staigų sutartinių Atlikta TLK ir ASP (staigų sutartinių
Įsipareigojimų, susijusių su ambulatorinių specializuotų ir stacionarinių Įsipareigojimų analize ir parengtos išvados (vnt) - priežiūros paslaugų departamento direktorius
2
sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, vykdymo analizę ir parengti
išvadas

5 V ykdyti Atrankines mamografines patikros del krūties vėžio
finansavimo programos (gyvendinimo stebeseną

7 A tlikti 2017 m TLK ir ASP (staigų sutarčių pasirašymo stebeseną ir
parengti šios stebesenos ataskaitą
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Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius, Sveikatos
priežiūros paslaugų departamento direktorius

I-IV ketv

Moterų, dalyvaujančių krūties vėžio patikros Paslaugų ekspertizes it kontroles skyrius.
prevencineje programoje, apreptis per pastaruosius Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
2 metus (proc) - 38
direktonus

Parengta 2017 m TLK ir ASP (Staigų sutarčių
pasirašymo stebesenos ataskaita (vnt) - 1

Paslaugų analizes ir sutarčių skyrius, Sveikatos
priežiūros paslaugų departamento direktonus

II ketv

II ketv

1-lV ketv

I, III ketv

II ketv

3
8 A utomatizuoti TLK ir ASP (staigų sutarčių sudarymo procesą,
panaudojant informacines sistemas

Tobulinti vaistų Įsigijimo
išlaidų kompensavimą
mažinti vaistų kainas,
skatinti racionalų vaistų
vartojimą ir kokybiškųjų
skyrimą

Sutarčių valdymo, naudojantis informacinėmis
Informacinių sistemų plėtros skyrius, Paslaugų III-IV ketv
sistemomis, funkcijų [diegimo mastas (proc ) - 30 analizes ir sutarčių skyrius. Informacinių
technologijų departamentas. Sveikatos priežiūros
paslaugų departamento direktorius

II ketv
9 P ateikti siūlymus SAM del vaistų kompensavimo modelio tobulinimo, Pateikti pasiūlymai SAM del vaistų kompensavimo Vaistų kompensavimo skyrius,
modelio tobulinimo (vnt) - nemažiau 1
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
siekiant gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą
sntĮ
10 S katinti racionalų vaistų vartojimą
II, IV ketv
10 1 a tlikti kompensuojamųjų vaistų vartojimo analizes pagal aktualias Atliktos ir TLK ekspertų susitikimuose pastatytos Vaistų kompensavimo skyrius,
duomenų imtis, siekiant išsiaiškinti, ar šie vaistat vartojami racionaliai kompensuojamųjų vaistų vartojimo analizes (vnt) direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ
Atliktų analizių rezultatus pristatyti TLK ekspertų susitikimuose
-2
10 2 p ateikti siūlymus SAM del krūtines anginos ir pirmines arterines
hipertenzijos diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų pakeitimo

Pateikti pasiūlymai SAM (vnt) - 2

Vaistų kompensavimo skyrius,
I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntj

10 3 p arengti teises akto projektą, nustatant; priemones, skatinančias
gydytojus ir vaistininkus padėti pacientui Įsigyti efektyvių generinių
vaistų už mažiausią kainą

Parengtų teises aktų projektų skaičius (v nt) - 1

Vaistų kompensavimo skyrius,
III ketv
direktoriaus pavaduotojas p agal administravimo
sntj

Parengtas VLK direktoriaus Įsakymo projektas
10 4 in icijuoti Vaistų komitetų, kurių tikslas - gilinti sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistų žinias apie racionalų vaistų skyrimą, (vnt) - 1
steigimą prie TLK ir Įpareigoti Šiaulių TLK Įsteigti Vaistų komitetą

Vaistų kompensavimo skyrius,
II ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ

Įsteigtas Vaistų komitetas Šiaulių TLK (vnt) - 1 Šiaulių TLK, Vaistų kompensavimo skyrius,
III-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
snų
Atlikta analize ir pateiktos išvados SAM (vnt) - 1 Vaistų kompensavimo skynus,
II ketv
10 5 a tlikti receptinių generinių kompensuojamųjų ir
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
nekompensuojamųjų vaistų suvartojimo 2016 m analizę pagal vidutinių
sntĮ
palaikomųjų dienos dozių (angį D eftned Daily Doie) skaičių ir pateikti Kompensuojamųjų generinių vaistų vidutinių
I-IV ketv
išvadas SAM
palaikomųjų dienos dozių skaičius, palyginti su
bendru kompensuojamųjų vaistų vidutinių
palaikomųjų dienos dozių skaičiumi (proc ) - 50
III ketv
11 A tlikti 2017m 1 pusmečio PSDF biudžeto išlaidų, tenkančių labai Atliktų 2017 m 1 pusmečio PSDF biudžeto išlaidų, Vaistų kompensavimo skyrius,
retoms būklėms gydyti, analizę ir pristatyti jos rezultatus VLK vadovybei tenkančių labai retoms būklėms gydyti, ataskaitų direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
skaičius (vnt) - 1
sntĮ
12 P rireikus (rinkoje atsiradus pigesniems kompensuojamiesiems
vaistams ir MPP) parengti vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų
vaistų ir MPP sąrašų pakeitimo projektus, siekiant skatinti generinių
vaistų vartojimą

Pagal Kompensuojamųjų vaistinių preparatų
kainyno pakeitimus atnaujinti vaistinėje būtinų
turėti kompensuojamųjų vaistų ir MPP sąrašai
(proc)- 100

Vaistų kompensavimo skyrius,
I-IV ketv
direktonaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ

4
13 G erinti inovacinių vaistų prieinamumą
13 1 p er vaistų gamintojų sutartis su VLK užtikrinti tok; PSDF biudžeto PSDF biudžeto išlaidų dalis, tenkanti terapiškai
efektyviems vaistams (terapine verte - daugiau
lešų, skiriamų vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti, dyd|, kad
kaip 11 balų), del kurių sudarytos gydymo
kompensuojamieji inovaciniai vaistai būtų prieinami pacientams
prieinamumo gennimo ir rizikos pasidalijimo
sutartys, palyginti su PSDF biudžeto išlaidomis
visiems vaistams, del kurių sudarytos tokios
sutartys (proc ) - nemažiau kaip 75
13 2 d augiau vaistų Įsigųimo išlaidų kompensuoti pagal VLK ir vaistų
gamintojų sutartis, pagrjstas klinikiniais rezultatais

Klinikiniais rezultatais pagrĮStų sutarčių tarp VLK Vaistų kompensavimo skyrius,
I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
ir vaistų gamintojų skaičius (vnt) - ne mažiau
kaip 2
sritį

Atliktų kompensuojamųjų vaistų suvartojimo ir
14 A tlikti privalomojo sveikatos draudimo informacines sistemos
„Sveidra" (toliau - IS„Sveidra") duomenų apie kompensuojamųjų vaistų MPP panaudojimo analizių skaičius (vnt) - 4
suvartojimą ir MPP panaudojimą analizę Įvairiais aspektais ir šios
analizes rezultatus pristatyti visuomenei

Vaistų kompensavimo skyrius,
l—I V ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntj

15 U žtikrinti nepertraukiamą ASP jstaigų aprūpinimą centralizuotai
apmokamais būtinosios pagalbos vaistais ir MPP

Nepertraukiamas ASP (staigų aprūpinimas
centralizuotai apmokamais būtinosios pagalbos
vaistats ir MPP (proc) - 100

Sveikatos priežiūros Įstaigų aprūpinimo skyrius, I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ

16 V adovaujantis Nacionaline imunoprofilaktikos 2014-2018 m
programa užtikrinti nepertraukiamą ASP (Staigų aprūpinimą
imunobiologiniais preparatais ir skiepijimo švirkštais, išskyrus atvejus,
kai sutrinka jų gamyba

Nepertraukiamas ASP Įstaigų aprūpinimas
imunobiologiniais preparatais ir skiepijimo
švirkštais (proc)- 100

Sveikatos priežiūros Įstaigų aprūpinimo skyrius, I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntj

17 V ykdyti bendrą vakcinos nuo pneumokokmes infekcijos kūdikiams Pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis (vnt) - 1
pirkimą kartu su Latvija, jei Latvija suteiks tam Įgaliojimus
18 G ennti kompensuojamųjų klubo ir kelio sąnarių endoprotezų
prieinamumą

20 K oordinuoti ir metodiškai vadovauti (pagal kompetenciją teikti
informaciją) TLK, tikrinant centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP
skyrimo ASP Įstaigose teisėtumą

Sveikatos priežiūros (Staigų aprūpinimo skyrius, I-II ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sritĮ

Laukimo VLK tvarkomoje kompensuojamojo
Sveikatos priežiūros (staigų aprūpinimo skynus. 1-IV ketv
klubo ar kelio sąnario endoprotezo skyrimo eileje direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
trukme, palyginti su paėjusiais metais (proc ) - 20 sntĮ

19 P ateikti siūlymus SAM del VLK perkamų kraujo vaistinių preparatų, Pateikti siūlymai SAM (vnt) - ne mažiau kaip 1
rekombinantinių krešėjimo faktorių ir vaistų tuberkuliozei gydyti
Įsigijimo išlaidų kompensavimo būdo pakeitimo

~faiaus-^

Vaistų kompensavimo skyrius,
I—IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntj

Parengtų rekomendacijų skaičius (vnt) - ne
mažiau kaip 1

Sveikatos priežiūros Įstaigų aprūpinimo skyrius, IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ
Sveikatos priežiūros Įstaigų aprūpinimo skyrius, I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntj

5
21 A nalizuoti ASP Įstaigų Įvedamus į IS „Sveidra" duomenis (užpildytas Parengtos centralizuotai apmokamų vaistinių
025 ir 066 formas), siekiant, kad centralizuotai apmokami vaistai būtų preparatų panaudojimo ataskaitos (vnt) - 4
racionaliai paskirstomi ir vartojami, taip pat metodiškai vadovauti ASP
Įstaigoms centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų vartojimo ir MPP
naudojimo klausimais

Sveikatos priežiūros Įstaigų aprūpinimo skynus, I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sritĮ

Sveikatos priežiūros jstaigų aprūpinimo skynus, I—IV ketv
22 A tlikti centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų naudojimo ASP Atlikta centralizuotai apmokamų vaistinių
Įstaigose stebeseną, siekiant Įvertinti centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų naudojimo ASP Įstaigose stebeseną pagal direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
patvirtintus stebėjimo rodiklius (proc ) - 100
sritj
preparatų panaudojimo ASP Įstaigose efektyvumą, ir parengti šios
stebesenos duomenų analizę A nalizes rezultatus pateikti VLK vadovybei
Parengta centralizuotai apmokamų vaistinių
preparatų panaudojimo ASP Įstaigose stebesenos
duomenų analize (vnt) - 1
23 P er SAM pateikti siūlymą Latvijai ir Estijai del 2012 m gegužes 2 d Parengtas rašto su pasiūlymais Latvijos ir Estijos
institucijoms projektas (vnt) - 1
SAM, Estijos Respublikos socialinių reikalų ministerijos ir Latvijos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos partnerystes susitarimo del
bendro vaistų ir medicinos prietaisų pirkimo ir centralizuotai Įsigytų
vaistų ir medicinos prietaisų skolinimo pakeitimo, numatant bendrų
derybų del vaistų kainų galimybę

IV ketv

Sveikatos priežiūros Įstaigų aprūpinimo skyrius, II-IV ketv
direktonaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ

Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius, I—IV ketv
Gennti ortopedijos techninių 24 A tlikti ortopedijos Įmonių, priskirtų didžiausios rizikos kategorijai, Ortopedijos Įmonese, priskirtose didžiausios
rizikos kategorijai, atliktų tikrinimų skaičius (vnt) direktonaus pavaduotojas pagal administravimo
priemonių Įsigijimo išlaidų tikrinimus, vadovaujantis ASP Įstaigų ir kitų Įstaigų bei Įmonių,
- nemažiau kaip 3
sntĮ
sudariusių sutartis su VLK ir TLK, veiklos rizikos vertinimo tvarkos
kompensavimą
aprašo, patvirtinto VLK direktoriaus 2015 m lapkričio 19 d Įs akymu Nr
1K-339, nuostatomis
25 S umažinti laukiančiųių ortopedijos techninių priemonių užsakymų
priėmimo eiles

Laukiančiųjų ortopedijos techninių priemonių
užsakymų priėmimo eiles mažėjimas (proc) - 8

Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius, I-IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
snų

26 Iš analizuoti ortopedijos techninių priemonių skyrimo netolygumus ir Parengtas ir VLK interneto svetaineje patalpintas Ortopedijos technikos kompensavimo skynus, I—II ketv
parengti ortopedijos techninių priemonių skyrimo Lietuvos gyventojams ortopedijos techninių priemonių skyrimo Lietuvos direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
gyventojams žemėlapis (vnt) - 1
sntĮ
žemelapĮ A nalizes rezultatus pateikti VLK vadovybei
Parengtų sveikatos apsaugos ministro Įsakymų
27 I šanalizuoti, kaip būtų galima pagerinti pacientų aprūpinimą
protezinemis sistemomis, jei, suėjus teises aktų nustatytam terminui, jie projektų skaičius (vnt) - 1
būtų informuojami apie galimybę gauti naują protezinę sistemą (kuri
pakeistų anksčiau naudotąją) ir galimybę pasirinkti ortopedijos Įmonę iš
sudanusių sutartis su VLK del apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos
techninėmis pnemonemis Įmonių sąrašo Parengti sveikatos apsaugos
ministro 2006 m k ovo 31 d Įs akymo Nr V -234 „Del Valstybes paramos
ortopedijos techninėms priemonėms Įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo projektą

Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius, II-EI ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ

6
Užtikrinti laisvą apdraustųjų
privalomuoju sveikatos
draudimu (toliau - PSD)
judėjimą Europos
ekonomines erdves
valstybėse ir Šveicarijoje

28 P atikrinti ir apmokėti 2016 m I I pusmetj ir 2017 m I pusmetĮ gautas
pagrĮstas sąskaitas (E 125 formos pažymas arba struktūnzuotus
elektroninius dokumentus (toliau - SED) S080) už Lietuvos Respublikos
apdraustiems PSD asmenims Europos Sąjungos (toliau - ES) šalyse
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas

Patikrintos visos ataskaitiniu latkotarpiu gautos
sąskaitos (proc) - 100

Tarptautinių reikalų skyrius

1—IV ketv

Tarptautinių reikalų skyrius

I-IV ketv

Apskaitos skyriui pateiktos apmokėti 2016 m I I
pusmetĮ ir 2017 m I pusmetj gautos pagrjstos
sąskaitos (proc)-100

ES šalių susižinojimo tarnyboms pateiktos
apmokėti visos VLK ir TLK išduotos sąskaitos už
2016 m II pusmetj ir 2017 m I pusmetĮ laikinai į
Lietuvą atvykusių bei 2016 m Lietuvoje gyvenusių
ES šalių apdraustųjų sveikatos priežiūrą (proc) 100
Atlikta ir VLK bei TLK kontrolę vykdančių
Tobulinti ir koordinuoti ASP 30 D alyvauti Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
specialistų posedyje aptarta 2016 m TLK
vykdomą Vienodos priežiūros institucijoms pritaikytos atsiliepimų
įstaigų, vaistinių ir kitų
dalyvavimo Įgyvendinant grĮžtamojo ryšio modelio
sistemos grįžtamojo ryšio modelio projektą ir analizuoti jo rezultatus
Įstaigų bei Įmonių,
projektą analize (vnt) - 1
sudariusių sutartis su VLK
ar TLK, veiklos priežiūrą 31 D idinti Įstaigų, vaistinių ir kitų Įstaigų bet Įmonių, sudariusių sutartis Planinių kontroles procedūrų skaičius, palyginti su
su VLK ar TLK, veiklos priežiūros efektyvumą, teikti metodinę pagalbą bendru kontroles procedūrų skaičiumi (proc 1 — 63
TLK del ASP paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo bei TLK
vykdomos ASP Įstaigų ir vaistinių kontroles, koordinuoti TLK vykdomą TLK kontroles procedūrų metu nustatytos žalos
ASP Įstaigų ir vaistinių kontrolę
PSDF biudžetui dalis, palyginti su ataskaitiniam
laikotarpiui TLK skirtomis biudžeto lėšomis
asmens sveikatos priežiūrai, medicinines
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms,
vaistams ir MPP (proc ) - nedaugiau kaip 0,3
29 P ateikti ES šalių susižinojimo tarnyboms reikalavimų raštus
kompensuoti PSDFbiudžeto išlaidas 2016 m II pusmetĮ ir2017 m I
pusmetĮ laikinai į Lietuvą atvykusių bei 2016 m Lietuvoje gyvenusių ES
šalių apdraustųjų sveikatos priežiūrai

Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius.
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius
Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Organizuotų VLK ir TLK vykdomos veiklos
priežiūros praktinių aptarimų ar parengtų
metodinių raštų skaičius (vnt) - nemažiau kaip 6
Pagal veiklos poreik} IS „Sveidra" (diegtų naujų Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
automatines kontroles funkcijų skaičius (vnt) - ne Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius,
mažiau kaip 2
Informacinių technologijų departamento
direktorius, Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius
Apskaičiuota 2016 m giminingų diagnozių grupių Kainų skyrius. Kainų ir klasifikacijų
32 A pskaičiuoti, kokią dalj ASP paslaugų sudaro paslaugos, kurių
Tobulinti giminingų
diagnozių grupių metodo išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių (angį ih agnosis- metodo taikymo Įtaka aktyviojo gydymo asmens departamento direktorius
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimui
taikymą aktyviojo gydymo related-groups) metodą
(vnt) -1
paslaugų išlaidoms
apmokėti
Parengtų suvestinių ataskaitų skaičius (vnt) - 2 Kainų skyrius, Kainų ir klasifikacijų
33 A pibendrinti aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių ASP (staigų
departamento direktorius
duomenis apie 2016 m s uteiktų šių paslaugų sąnaudas, priskiriamas
atitinkamoms giminingų diagnozių grupėms, ir parengti duomenis
aktyviojo gydymo atvejų kainų koeficientams pagal giminingų diagnozių Perskaičiuoti aktyviojo gydymo atvejų kainų
koeficientai ir bazine aktyviojo gydymo atvejo
grupes apskaičiuoti P erskaičiuoti aktyviojo gydymo atvejų kainų
kaina (proc) -100
koeficientus pagal giminingų diagnozių grupes bei bazinę aktyviojo
gydymo atvejo kainą ir atlikti ASP Įstaigų pajamų modeliavimą

I—IV ketv

I-IV ketv
I-IV ketv

I-IV ketv

II-IV ketv

I ketv

IV ketv

7
34 V ykdyti Detalios ASP Įstaigų sąnaudų apskaitos, atliekamos paciento Įgyvendinti DPLSA diegimo projekto II—IV etapai Kainų skyrius, Informacinių sistemų plėtros
(proc) — 76
skyrius. Kainų ir klasifikacijų departamento
lygiu (toliau - DPLSA), diegimo proiektą
direktorius, Informacinių technologijų
departamento direktonus
35 P arengti 2016 m A SP Įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo
kiekybinių rodiklių analizę ir pristatyti jos rezultatus VLK vadovybei

Parengta 2016 m A SP Įstaigų veiklos efektyvumo Kainų skynus, Klinikinio kodavimo skyrius.
vertinimo kiekybinių rodiklių analize (vnt) - 1 Kainų ir klasifikacijų departamento direktorius

III ketv

36 V ykdyti ASP Įstaigų aktyviojo gydymo atvejų klinikinio kodavimo
kokybes duomenų stebeseną ir pristatyti jos rezultatus VLK vadovybei

Parengta 2016 m k linikinio kodavimo stebesenos Klinikinio kodavimo skyrius. Kainų ir
rezultatų ataskaita (vnt) - 1
klasifikacijų departamento direktorius

1 ketv

Pagal VLK direktonaus 2015 m gruodžio 8 d
Įsakymu Nr 1K -357 patvirtintus specialiuosius
(kritimus ir Įspėjamuosius) rodiklius patikrintos
visos ASP ĮStatgos (proc ) - 100

I-IV ketv

Patikrintų aktyviojo gydymo atvejų (etapų)
skaičius (vnt) - nemažiau kaip 80 000

l—]V ketv

37 P arengti 2016 m aktyviojo gydymo stacionarinių ir dienos
chirurgijos paslaugų apžvalgą ir paskelbti ją VLK intemeto svetaineje

Parengta ir VLK intemeto svetaineje paskelbta
apžvalga (vnt) - 1

Klinikinio kodavimo skyrius. Kainų ir
klasifikacijų departamento direktorius

III ketv

38 P arengti it paskelbti VLK mterneto svetaineje Australijos patobulintą Parengtas ir paskelbtas VLK intemeto svetaineje Klinikinio kodavimo skyrius, Kainų ir
giminingų diagnozių grupių (AR-DRG) apibrėžimų vadovą (8 0 versijos, 8 0 versijos AR-DRG apibrėžimų vadovas (vnt) - klasifikacijų departamento direktorius
1
lietuvių kalba)

1—II ketv

39 O rganizuoti k linikinio kodavimo mokymus pagal 9 leidimo TLK-10- Klinikinio kodavimo mokymų skaičius (vnt) - ne Klinikinio kodavimo skynus, Kainų ir
mažiau kaip 6
klasifikacijų departamento direktorius
AM / ACH1 / ACS ir atnaujintus Papildomus Lietuvos kodavimo
standartus ASP Įstaigų ir TLK atstovams

I-IV ketv

Parengtų klinikinio kodavimo biuletenių skaičius Klinikinio kodavimo skynus. Kainų ir
(vnt) - 4
klasifikacijų departamento direktorius

I-IV ketv

40 P arengti klinikinio kodavimo biuletenius

Užtikrinti PSDF biudžeto
planavimą, vykdymą ir
apskaitą

I-IV ketv

IS „Sveidra" duomenų kokybes patikros
41 S ukurti ir IS „Sveidra" įdiegti programinę jrangą, kuri tikrintų IS
„Sveidra" duomenų pateikimo kokybę pagal šios informacines sistemos posistemio sukūrimo mastas (proc ) - 50
duomenų tikrinimo taisyklių rinkinj

Informacines sistemos eksploatavimo skynus, I-IV ketv
Klinikinio kodavimo skyrius, Informactntų
technologijų departamento direktonus. Kainų ir
klasifikacijų departamento direktorius

42 Laiku parengti ir pateikti atsakingosioms institucijoms PSDF PSDF biudžeto planavimo, vykdymo ir
biudžeto planavimo ir vykdymo dokumentus bei konsoliduotąsias konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimo
nustatytu laiku užtikrinimas (proc ) - 100
ataskaitas

Biudžeto planavimo skynus, Apskaitos skynus.
Biudžeto vykdymo skynus, Ekonomikos
departamento direktorius

Parengtų VLK direktonaus Įsakymų del PSDF
Biudžeto planavimo skynus, Ekonomikos
42 1 P askirstyti 2017 m P SDF biudžeto lėšas
42 1 1 metų ke tvirčiais, siekiant tenkinti VLK pa dalinių Įv ardytus biudžeto lešų paskirstymo projektų skaičius (vnt) departamento direktonus
- nemažiau kaip 4
sveikatos priežiūros finansavimo metų ketvirčiais poreikius,
42 1 2 pagal pa slaugų g rupes ir s veikatos p rogramas, at sižvelgiant \
VLK pa dalinių pa teiktą informaciją apie pr isiimtus ir nu matomus
prisiimti naujus Įsipareigojimus,
42 1 3 T LK pagal lešų paskirstymo TLK formules

I-IV ketv

I ketv

42 2 E inamaisiais metais, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos
priežiūros finansavimą, prisiimtų naujų Įsipareigojimų vykdymą bei
racionalų PSDF biudžeto lešų naudojimą ir atsižvelgiant į VLK bei TLK
prašymus
42 2 1 k oreguoti Įsakymus, kuriais TLK paskirstomos PSDF biudžeto
lėšos,
42 2 2 p arengti VLK direktoriaus (sakymų projektus del papildomų
PSDF lešų skyrimo,
42 2 3 p rireikus pateikti siūlymus VLK vadovybei del 2017 m
viršplaninių PSDF biudžeto lešų panaudojimo

Parengtų Įsakymų projektų del PSDF biudžeto
išlaidų paskirstymo pakeitimo ir del papildomų
lešų skyrimo skaičius (vnt) - nemažiau kaip 8

Biudžeto planavimo skyrius. Ekonomikos
departamento direktorius

I-IV ketv

IV ketv

Pateikti siūlymai VLK vadovybei del 2017 m
viršplaninių PSDF biudžeto lešų panaudojimo
(vnt) - 1

Parengtų 2018-2020 m P SDFbiudžeto prognozes Biudžeto planavimo skyrius. Ekonomikos
42 3 S uplanuoti 2018-2020 m P SDF biudžeto lėšas
departamento direktorius
42 3 1 p arengti it kompetentingoms institucijoms pateikti 2018-2020 m projektų skaičius (vnt) - ne mažiau kaip 1
PSDF biudžeto prognozes projektą,
42 3 2 p arengti ir kompetentingoms institucijoms pateikti 2018 m P SDF Parengtų 2018 m P SDF biudžeto projektų skaičius
biudžeto projektą bei 2019-2020 m p rognozuojamų PSDF biudžeto
(vnt) - nemažiau kaip 1
rodiklių projektą

[—11 ketv

42 4 P arengti 2016 m P SDF biudžeto metinių konsoliduotųjų ataskaitų Parengtas ir atsakingosioms institucijoms pateiktas Apskaitos skyrius, Biudžeto vykdymo skyrius,
2016 m PSDFbiudžeto metinių konsoliduotųjų Ekonomikos departamento direktorius
ir 2017 m P SDF biudžeto tarpinių finansinių ir vykdymo ataskaitų
ataskaitų rinkinys (vnt) - 1
rinkinius

II ketv

II-IV ketv

Parengtų2017m (I ketv,Ipusm ir9 men)PSDF
biudžeto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
nnkinių skaičius (vnt) - 9
43 P agal kompetenciją pasirengti Lietuvos Respublikos fiskalines
sutarties Įgyvendinimo konstitucinio (statymo 4 straipsnio 2 dalies,
Įsigaliosiančios 2018 m sausio 1 d, (gyvendinimui ir prireikus atlikti
teises aktų pakeitimus

Inicijuota diskusija su SAM (vnt) - 1

III-IV ketv

Biudžeto planavimo skynus, Ekonomikos
departamento direktorius

III ketv

44 Įv ertinti PSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio turinj ir struktūrą Parengti ir VLK direktoriui pateikti siūlymai del Ekonomikos departamento direktorius
PSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio turimo
ir parengti VLK direktoriui siūlymus del jų tobulinimo
ir struktūros tobulinimo (vnt) - 1

II-IV ketv

Biudžeto vykdymo skyrius, Ekonomikos
45 P arengti apibendrintą informaciją apie 1997-2016 m P SDFbiudžeto Parengta ir VLK interneto svetaineje paskelbta
apibendrinta informacija apie 1997-2016m P SDF departamento direktorius
vykdymą ir paskelbti ją VLK intemeto svetaineje
biudžeto vykdymą (vnt) - 1

I—II ketv

46 Įv ertinti ir atnaujinti VLK finansų vidaus kontroles tvarkos aprašą

Atnaujintas VLK finansų vidaus kontroles tvarkos Apskaitos skynus. Ekonomikos departamento
direktorius
aprašas (vnt) - 1

III-IV ketv

9
II veiklos sritis; plėtoti informacines sistemas, gerinti ligonių kasų veiklos valdymų
47 G erinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų prieinamumą, Ligonių kasų lankytojams teikiamų paslaugų
Įgyvendinti VLK ir TLK
perkėlimas|elektroninę erdvę ne mažesniu kaip
(toliau kartu - ligonių kasos) siekiant, kad kuo daugiau paslaugų būtų suteikta elektroniniu būdu
IV brandos lygiu (vnt) - 2
informacinių technologijų
plėtros strategiją, siekiant
Įdiegtas ambulatorinio gydymo deguonimi
tenkinti ligonių kasų veiklos 48 O rganizuoti ir vykdyti Eilių ir atsargų valdymo informacines
posistemis (proc ) - 100
sistemos (toliau - EVIS) plėtrą ir priežiūrą
poreikius informacinių
technologijų srityje
Įdiegtas kochlearinių implantų posistemis (proc ) 100

Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
Informacinių technologijų departamento
direktorius

IV ketv

Informacinių sistemų plėtros skyrius, Sveikatos
priežiūros įstaigų aprūpinimo skyrius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius, direktoriaus pavaduotojas pagal
administravimo sritį

II ketv

Įdiegtas dantų protezavimo posistemis (proc) 100

49 T obulinti Europos duomenų mainų informacines sistemos (toliau EDMIS)
49 1 E f ormų ir SED tvarkymo posistemį,
49 2 D uomenų mamų tr administravimo posistemį, kuris leis EDMIS ir
Elektroninio apsikeitimo informacija (EESSI) sistemoms keistis
duomenimis

50 T obulinti ir modernizuoti IS „Sveidra", vykdyti šios informacines
sistemos priežiūrą

Informacinių sistemų plėtros skyrius.
Informacinių technologijų departamento
direktorius, TLK
EVIS modifikavimo pagal VLK padalinių poreikį Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
mastas (proc ) - 20
Informacinių sistemų plėtros skyrius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius
EVIS nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo mastas Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
(proc) - 100
Informacinių technologijų departamento
direktorius

II ketv

EDMIS E f ormų ir SED tvarkymo posistemio
Informacinių sistemų plėtros skyrius,
modifikavimo pagal VLK padalinių poreikį mastas Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
(proc) - 60
Tarptautinių reikalų skyrius. Informacinių
technologijų departamento direktorius

I-IV ketv

EDMIS Duomenų mainų ir administravimo
posistemio tobulinimo mastas (proc) - 40

Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
Informacinių sistemų plėtros skyrius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius

EDMIS nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo
mastas (proc) - 100

Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius
Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
VI.K padaliniai. Informacinių technologijų
departamento direktorius

IS „Sveidra" tobulinimo pagal VLK padalinių
poreikį mastas (proc ) - 100
IS „Sveidra" modernizavimo mastas (proc) - 30

51 O rganizuoti ir vykdyti Finansų valdymo ir apskaitos informacines
sistemos (toliau - FVA1S) plėtrą ir priežiūrą

II ketv

IS „Sveidra" nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo
mastas (proc) - 100
FVAIS modifikavimo pagal VLK padalinių poreikj Informacinių sistemų plėtros skyrius.
mastas (proc) - 50
Ekonomikos departamento direktorius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius
FVAIS nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo mastas Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
(proc)- 100
Informacinių technologijų departamento
direktorius

III-IV ketv

II—IV ketv

I-IV ketv

I-IV ketv

10
52 O rganizuoti ir vykdyti Duomenų analizes ir visuomenes informavimo DANAVIP nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo
mastas (proc ) - 100
posistemio (toliau - DANAVIP) plėtrą ir priežiūrą
53 P agal VLK padalinių poreikĮ organizuoti ir vykdyti Dokumentų
valdymo informacines sistemos (toliau - DVS) plėtrą ir priežiūrą

DVS nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo mastas Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
(proc)- 100
Informacinių technologijų departamento
direktorius
DVS modifikavimo pagal VLK padalinių poreikį
mastas (proc) - 60

54 O rganizuoti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro
(toliau - DPSDR) veiklą, užtikrinti nenutrūkstamą šio registro veikimą,
vykdyti DPSDR priežiūros ir plėtros projektą O rganizuoti ir vykdyti
TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojų, dirbančių su DPSDR,
mokymus

55 P nžiūreti ir tobulinti Konsultavimo informacinę sistemą (toliau KIS), prireikus operatyviai atnaujinti informaciją Konsultavimo žinių
bazeje

Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
Informacinių technologijų departamento
direktorius

III-IV ketv
I-IV ketv

Informacinių sistemų plėtros skyrius, VLK
padaliniai, Informacinių technologijų
departamento direktorius

DPSDR priežiūros ir plėtros projekto įgyvendinimo DPSDR skyrius. Informacinių technologijų
mastas (proc ) - 40
departamento direktorius

I-IV ketv

DPSDR nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo
mastas (proc ) - ne mažiau kaip 96

l-IV ketv

Įvykdytų DPSDR sistemos plėtros užsakymų dalis
(proc), palyginti su planuojamų per metus įvykdyti
užsakymų skaičiumi (proc ) - 100

I-IV ketv

Atlikta apklausa ir TLK gyventojų aptarnavimo
skyrių darbuotojų, dirbančių su DPSDR, žinių
patikrinimas, siekiant nustatyti pakartotinių
mokymų poreikį (vnt) - 1
Įvykę mokymai TLK gyventojų aptarnavimo skyrių
darbuotojams, dirbantiems su DPSDR (vnt) - 1

II-III ketv

KIS Konsultavimo žinių bazes tobulinimo ir
informacines medžiagos keitimų atitikties VLK
padalinių poreikiams mastas (proc ) - 100

IV ketv

DPSDR skyrius, Informacinių technologijų
departamento direktorius

I-IV ketv

KIS aptarnavimo ir priežiūros bei tobulinimo ir
plėtros projekto įgyvendinimo mastas (proc) - 100
KIS naujų funkcijų sukūrimo ir įdiegimo projekto
įgyvendinimo mastas (proc) - 50
KIS nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo mastas
(proc) - nemažiau kaip 70
56 T eikti pasiūlymus VLK vadovybei del VLK informacinių sistemų
optimizavimo, siekiant didinti VLK veiklos efektyvumą

Pateikti pasiūlymai del VLK informacinių sistemų Informacinių sistemų plėtros skynus.
optimizavimo (vnt) - nemažiau kaip 3
Informacines sistemos eksploatavimo skynus,
DPSDR skynus, Informacinių technologijų
departamento direktorius

I-IV ketv

11
57 V ykdyti VLK valdomų kompiuterines technikos išteklių, sistemines VLK valdomų kompiuterines technikos išteklių,
sistemines bei taikomosios programines (rangos
bei taikomosios programines jrangos priežiūrą, aptarnavimą ir
priežiūros ir palaikymo mastas (proc) - 100
atnaujinimą

Tobulinti ligonių kasų
veiklos ir žmogiškųjų
išteklių valdymą

I—IV ketv

58 P arengti siūlymus del e sv eikatos sistemos tobulinimo

VLK vadovybei pateikti pasiūlymai del e sv eikatos Informacinių technologijų departamento
sistemos tobulinimo (vnt) — ne mažiau kaip 1
direktorius

I-IV ketv

59 O rganizuoti ir koordinuoti ligonių kasų veiklos planavimo procesą,
rengti veiklos planus ir jų (gyvendinimo ataskaitas, teikti informaciją
SAM

Parengta ir SAM pateikta SAM strateginio veiklos Biudžeto planavimo skyrius, VLK padaliniai,
plano2016m V LK vykdomos programos
Ekonomikos departamento direktorius
(gyvendinimo ataskaita (vnt) - 1

Iketv

Parengta VLK 2016 m v eiklos plano (gyvendinimo
ataskaita (vnt) - 1

I ketv

Parengtas ir SAM pateiktas 2018-2020 m SAM
strateginio veiklos plano VLK vykdomos
programos projektas (vnt) - 1

II ketv

Parengtas 2018 m V LK veiklos plano projektas
(vnt) - 1

IV ketv

Parengtas TLK 2018 m p rivalomų darbų ir
rodiklių sąrašas (vnt) - 1

IV ketv

60 P rižiūrėti KVS ISO 9001 standarto reikalavimų vykdymą

rr

Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
Informacinių technologijų departamento
direktorius

Atliktų VLK KVS išores auditu skaičius (vnt) - 1 Personalo ir kokybes vadybos skyrius,
IV ketv
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sritĮ
Atliktų KVS vidaus auditu plane numatytų auditu
I-IV ketv
skaičius (proc) - 100
Įvykusių mokymų skaičius (vnt) - 1

IV ketv

61 O rganizuoti ir koordinuoti ligonių kasų administracinių paslaugų
teikimą pagal vieno langelio principą, atnaujinti ligonių kasų teikiamų
administracinių paslaugų aprašus

Parengtas VLK direktoriaus (sakymo projektas del DPSDR skyrius, VLK padaliniai. Informacinių
ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų technologijų departamento direktorius
aprašų atnaujinimo (vnt) - 1

IV ketv

62 O rganizuoti ir koordinuoti ligonių kasų lankytojų apklausą del
administracinių paslaugų teikimo pagal vieno langelio principą Į vertinti,
ar teikiamos administracines paslaugos atitinka vartotojų poreikius ir
parengti suvestinę ataskaitą bei pasiūlymus del šių paslaugų teikimo
optimizavimo P arengtą ataskaitą pateikti VLK vadovybei

Suorganizuota ligonių kasų lankytojų apklausa
(vnt) - 1

IV ketv

DPSDR skyrius. Informacinių technologijų
departamento direktorius

Parengta ir VLK vadovybei pateikta
administracinių paslaugų atitikties vartotojų
poreikiams vertinimo ataskaita (vnt) - 1

I ketv

Ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų
atitiktis vartotojų poreikiams (proc) - 91

I ketv
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63 A tlikti ligonių kasų Informacinių technologijų saugos valdymo
sistemos sertifikavtmo auditą pagal ISO 27001 ir ISO 20000 standartų
reikalavimus

Atliktų Informacinių technologijų saugos valdymo Informacinių sistemų plėtros skyrius,
sistemos auditu skaičius (vnt) - 2
Informacinių technologijų departamento
direktorius

IV ketv

64 V ykdyti Naudotojų aptarnavimo tarnybos informacines sistemos
priežiūrą ir plėtrą

Informacines sistemos eksploatavimo skyrius.
Naudotojų aptarnavimo tarnybos informacines
sistemos priežiūros ir plėtros mastas (proc ) - 100 Informacinių technologijų departamento
direktorius

I—IV ketv

65 U žtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą

Personalo ir kokybes vadybos skyrius,
I-IV ketv
Dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo mokymuose
darbuotojų dalis, palyginti su bendru VLK
dtrektoriaus pavaduotojas pagal administravimo
darbuotojų (gruodžio 31 d d uomenimis) skaičiumi srių
(proc) - nemažiau kaip 80
Organizuoti grupinius mokymus, siekiant ugdyti
bendrąsias ir specialiąsias VLK ir (ar) TLK
darbuotojų kompetencijas (vnt) - nemažiau kaip
3
Metinis kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius,
vidutiniškai tenkantis vienam VLK darbuotojui
(vnt) - nemažiau kaip 18

66 V ykdyti VLK korupcijos prevencijos programos priemonių
(gyvendinimo planą

Viešinti VLK veiklą,
informuoti visuomenę apie
PSD teikiamą naudą, plėtoti
bendradarbiavimą su ligonių
kasų partneriais, organizuoti
visuomenes nuomones
tyrimus

VLK korupcijos prevencijos programos priemonių VLK korupcųos prevencijos programos
priemonių Įgyvendinimo plane nurodyti
Įgyvendinimo plane nurodytų nuolatinių ir
einamaisiais metais numatytų Įvykdyti priemonių atsakingieji vykdytojai
Įgyvendinimo mastas (proc) -100

67 O rganizuoti VLK interneto svetaineje www vlk lt, VLK Facebook i r Informacinių pranešimų skaičius per metus (vnt) - Ryšių su visuomene skyrius, VLK atsakingi
ne mažiau kaip 80
darbuotojai
Inttagram p askyrose s kelbiamos informacijos teksto ir vaizdo
atnaujinimą ir užtikrinti, kad būtų skelbiama aktuali informacija

I-IV ketv

I-IV ketv

68 In icijuoti ir organizuoti leidinių (lankstinukų ir kt) parengimą
spaudai ir jų platinimą per TLK, sutarčių partnerius ir kt

Leidinių skirtingomis temomis skaičius (vnt) - ne Ryšių su visuomene skyrius, VLK ir TLK
darbuotojai pagal kompetenciją
mažiau kaip 4

I-IV ketv

69 I nicijuoti ir organizuoti informavimo ir socialines reklamos
kampanijas žiniasklaidos priemonese, kunų metu būtų akcentuojama
PSD teikiama nauda

Įgyvendintų informavimo ir socialines reklamos Ryšių su visuomene skyrius, VLK darbuotojai
kampanijų žiniasklaidos priemonese skaičius (vnt) pagal kompetenciją
- nemažiau kaip I

I-IV ketv

70 I nicijuoti ir organizuoti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos
didinimo priemones kartu su socialiniais partneriais pagal
bendradarbiavimo sutartis

Suorganizuotų bendradarbiavimo ir informacijos Ryšių su visuomene skynus
sklaidos didinimo priemonių kartu su socialiniais
partneriais skaičius (vnt) - nemažiau kaip 1

1—IV ketv

13
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71 O rganizuoti visuomenes informuotumo, pasitikėjimo ligonių kasomis Parengtos ir paskelbtos informacijos apie tyrimų
rezultatus skaičius (vnt) - 3
ir kitų tyrimų atlikimą, pristatyti jų rezultatus
72 O rganizuoti ir koordinuoti VLK ir TLK moksleivių nuotraukų
konkursą „SVEIKA ŠEIMA" ir renginius Tarptautinei šeimos dienai
paminėti, atsižvelgiant į Šeimos medicinos plėtros 2016-2025 m
veiksmų plane numatytas priemones

Įvykusi socialine akcija (vnt) - 1

73 O rganizuoti ir koordinuoti VLK metinę konferenciją, skirtą 20 metų Surengta konferencija (vnt) - 1
PSD vykdymo Lietuvoje ir25 metų VLK veiklos sukaktims paminėti

Valstybės kontrolės
rekomendacijų
įgyvendinimas

Kita veikla

Ryšių su visuomene skyrius

I-IV ketv

Ryšių su visuomene skyrius

I-II ketv

VLK darbuotojai pagal kompetenciją

III ketv

Ekonomikos departamento direktorius
74 In icijuoti diskusiją su SAM del galimybes (poreikio) pradėti vykdyti Inicijuota diskusija su SAM del galimybes
investicinę veiklą, Įvertinant, kokius naujus teisės aktus būtina priimti ir (poreikio) pradeu vykdyti investicinę veiklą (vnt )
- ne mažiau kaip 1
(ar) kokių galiojančių teises aktų pakeitimus reikia parengti

I ketv

75 T obulinti TLK vykdomų papildomų mokėjimų pagrįstumo, teikiant Parengtų VLK direktoriaus Įsakymų del kontrolinio Paslaugų ekspertizes ir kontroles skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
ASP paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis,
klausimyno (TLK vykdant patikrinimus del
papildomų mokėjimų už ASP paslaugas, kurių
direktorius
kontrolę
išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis)
patvirtinimo projektų skaičius (vnt) - 1

I ketv

76 A tlikti 2015-2016 m P SDF biudžeto išlaidų, susidariusių išieškant Atlikta analize ir parengti siūlymai VLK vadovybei Teises skyrius, Apskaitos skyrius, Ekonomikos
departamento direktorius, direktoriaus
žalą, padarytą PSDF biudžetui, iš fizinių asmenų, kai žalos atlyginimo (vnt) - 1
pavaduotojas pagal administravimo sritį
grąžinimo terminas išdėstomas dalimis, analizę ir pateikti siūlymus VLK
vadovybei dėl šios žalos išieškojimo tikslingumo
Informacines sistemos eksploatavimo skyrius,
Žalų informacines išieškojimo sistemos
modifikavimo pagal VLK padalinių poreikius
Informacinių technologijų departamento
mastas (proc ) — 100
direktorius

I ketv

77 A tlikti VLK ir TLK vidaus auditus, parengti vidaus auditu ataskaitas Parengtų vidaus audito ataskaitų skaičius (vnt) - Vidaus audito skyrius
ne mažiau kaip 8

I-IV ketv

78 V ykdyti VLK vidaus audito ir Valstybes kontroles ataskaitose
pateiktų rekomendacijų (gyvendinimo kontrolę

Parengtų VLK vidaus audito ir Valstybes kontroles Vidaus audito skyrius
ataskaitose pateiktų rekomendacijų Įgyvendinimo
kontroles duomenų suvestinių skaičius (vnt) - 8

I-IV ketv

79 B endradarbiauti su užsienio šalių PSD vykdančiomis Įstaigomis ir
tarptautinėmis organizacijomis

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir (ar) Tarptautinių reikalų skynus
dvišaliuose VLK ir užsienio šalių PSD vykdančių
ar kitų kompetentingų Įstaigų bei tarptautinių
organizacijų atstovų susitikimuose (vnt) - ne
mažiau kaip 2

I-IV ketv

80 D alyvauti Socialines apsaugos sistemų koordinavimo administracines Dalyvavimo mastas (proc) - 100
komisijos Audito valdybos posėdžiuose

Tarptautinių reikalų skynus

II-IV ketv

II, IV ketv
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81 P rireikus rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie užsienio
šalių sveikatos apsaugos it PSD sistemas bei sveikatos draudimo
institucijų veiklą

Atlikta duomenų apie užsienio šalių sveikatos
Tarptautinių reikalų skynus
apsaugos ir PSD sistemas bei sveikatos draudimo
institucijų veiklą analize (vnt) - nemažiau kaip 3

82 O ptimizuoti ASP paslaugų kainas, pagal SAM pavedimus parengti
ASP paslaugų bazinių kainų patvirtinimo projektus

Parengtų ASP paslaugų bazinių kainų projektų
skaičius - nemažiau kaip 15

Kainų skynus. Kainų ir klasifikacijų
departamento direktorius

Antstolių rūmams teises aktų ir sutarties nustatyta Teises skynus, direktonaus pavaduotojas pagal
83 V aldyti fizinių asmenų padarytos žalos PSDF biudžetui (kai del
fizinio asmens kaltes padaroma žala apdraustojo sveikatai ir jo gydymo tvarka pateiktų vykdomųjų raštų skaičius (proc ) - administravimo sntĮ
100
išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis) išieškojimo procesą
84 P arengti VLK 2017 m v iešųjų pirkimų planą,jį Įgyvendinti ir
vykdyti šio plano Įgyvendinimo stebeseną

85 U žtikrinti nepertraukiamą aprūpinimą kompensuojamųjų vaistų
pasais (toliau - KVP), sveikatos priežiūros specialisto tapatybę
patvirtinančiais lipdukais ir Europos sveikatos draudimo kortelėmis
(toliau - ESDK)

IV ketv

I-IV ketv
I-IV ketv

Laiku parengtas ir VLK interneto svetaineje
paskelbtas 2017 m V LK viešųjų pirkimų planas
(vnt) -1

Viešųjų pirkimų poreikių ir galimybių
I ketv
subalansavimo nuolat veikianti darbo grupe,
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ
I-IV ketv
Parengtų viešųjų pirkimų vykdymo ataskaitų
VLK sudarytos viešųjų pirkimų komisijos,
skaičius (vnt) - 4
direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
sntĮ
I-IV ketv
Nenutrūkstamas ASP Įstaigų aprūpinimas KVP ir Bendrųjų reikalų skyrius, direktoriaus
sveikatos priežiūros specialisto tapatybę
pavaduotojas pagal administravimo sntĮ
patvirtinančiais lipdukais (proc) - 100
Nenutrūkstamas TLK aprūpinimas ESDK (proc) 100

86 S tiprinti VLK turto, duomenų ir informacijos apsaugą, parengti ir
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti dokumentus,
reikalingus leidimui VLK patalpose Įsirengti vaizdo stebėjimo sistemą
gauti

Parengtas vaizdo duomenų tvarkymo VLK
stebėjimo tvarkos aprašas (vnt) - 1

Bendrųjų reikalų skynus, direktonaus
pavaduotojas pagal administravimo sntĮ

I-II ketv

Pateiktas dokumentų paketas Valstybines duomenų
apsaugos inspekcijai (vnt) - 1
Pateikti siūlymai VLK vadovybei del saugumo
priemonių tobulinimo (vnt) - ne mažiau kaip 1

87 T obulinti VLK dokumentų valdymą atnaujinant vidinius teises aktus Parengtas Dokumentų valdymo taisyklių naujos
redakcijos projektas (vnt) - 1
ir apmokant darbuotojus

II ketv

Dokumentų valdymo skynus, direktoriaus
pavaduotojas pagal administravimo sritį

II ketv

Atlikta dokumentų rengimo klaidų analize,
parengta prezentacija ir Įvykdyti mokymai VLK
darbuotojams apie dokumentų rengimą (vnt) - 1

II-III ketv

Parengta ir patvirtinta VLK ir TLK priskirtos
veiklos srities dokumentų saugojimo terminų
rodykle (vnt) - 1
Įvykdyti Dokumentų valdymo sistemos
funkcionalumo mokymai VLK ir TLK
darbuotojams (vnt) 2

III-IV ketv
II, IV ketv

15
88 P arengti s uderinti su Lietuvos valstybes naujuoju archyvu
dokumentų naikinimo aktus ir sunaikinti 1997 2 005 m trumpo
saugojimo dokumentus

Sunaikinti I997-2005m tr umpo saugojimo
dokumentai (proc) 100

Dokumentų valdymo skyrius d irektoriaus
pavaduotojas pagal administravimo sntĮ

89 D idinti VLK rengiamų elektroninių dokumentų skaičių

VLK per metus gautų ir parengtų elektroninių
Dokumentų valdymo skyrius V LK padaliniai
I-IV ketv
dokumentų skaičius p alyginti su bendru per metus direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo
gautų ir parengtų dokumentų skaičiumi (proc) ne sritį
mažiau kaip 9

IV ketv

VLK išsiųstų Įstaigoms, Įmonėms ir
organizacijoms elektroninių dokumentų skaičius
palyginti su bendru išsiųstų Įstaigoms Į monėms ir
organizacijoms dokumentų skaičiumi (proc ) ne
mažiau kaip 30
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