Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) – tai
privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija. VLK
sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą politiką sveikatos draudimo srityje,
organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą.
Sparčiai kintantis gyvenimas, sveikatos apsaugos sistemos plėtra paskatino VLK permąstyti
savo misiją, atsigręžti į apdraustuosius ir daugiau dėmesio skirti jų poreikiams tenkinti bei sveikatos
priežiūros išlaidoms kompensuoti. Iš esmės atnaujinta institucijos misija geriau atskleidžia ligonių
kasų veiklos prasmę – būti sveikųjų ir sergančiųjų garantu, užtikrinti apdraustųjų sveikatos
priežiūrą, kompensuojant jos išlaidas, racionaliai administruojant Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (toliau – PSDF) lėšas, didinant vykdomos veiklos efektyvumą. VLK vadovaujasi teisingumo
ir solidarumo principais bei šiomis pagrindinėmis institucijos vertybėmis:
 svarbiausia – apdraustųjų interesai;
 pasitikėjimas ir sąžininga partnerystė su paslaugų teikėjais;
 skaidrus ir efektyvus PSDF administravimas;
Vykdydama savo misiją, VLK iškėlė strateginį tikslą – užtikrinti tinkamą apdraustųjų
sveikatos priežiūrą, kompensuojant jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudojant PSDF lėšas. Šiam
strateginiam tikslui įgyvendinti VLK parengė ir vykdo Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo
programą. Numatyti šie keturi programos tikslai, iš esmės atitinkantys VLK veiklos pagrindines
kryptis:
 padidinti bendradarbiavimo su apdraustaisiais efektyvumą;
 užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą;
 padidinti PSDF lėšų panaudojimo efektyvumą;
 padidinti veiklos valdymo rezultatyvumą.
Rengiant dabartinį strateginės veiklos planą, stengtasi aprėpti visas pagrindines svarbias
VLK veiklos sritis ir kiekvienam programos tikslui pasiekti iškelti atitinkamus uždavinius. Buvo
nustatyti šių uždavinių įvykdymo matavimo kriterijai, kurie leis objektyviau įvertinti, kaip jie
įgyvendinami, ir imtis veiksmų reikiamiems pakeitimams atlikti. Taip pat buvo numatytos
priemonės šiems uždaviniams įgyvendinti.
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Norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad pirmą kartą į strateginio plano rengimą buvo įtraukta kur
kas daugiau žmonių nei anksčiau. Tai ne tik specializuotų VLK skyrių darbuotojai, bet ir teritorinių
ligonių kasų atstovai, kurie anksčiau plano rengime visiškai nedalyvaudavo, nors atlieka labai
svarbų vaidmenį vykdydami ligonių kasų misiją.
Įgyvendindami 2010–2012 m. VLK strateginį veiklos planą, sieksime, kad krizės laikotarpiu
mažėjantys ištekliai būtų racionaliau ir efektyviau naudojami, kad už tas pačias lėšas būtų nupirkta
kuo daugiau ir kuo kokybiškesnių paslaugų, kad visi tikslai ir uždaviniai būtų įgyvendinti ir sukurta
kuo didesnė vertė apdraustąjam.
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Algis Sasnauskas

