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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr.V-277

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingieji vykdytojai

Įvykdymo terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)*

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas
01-01-01

Kompensuoti draudžiamiesiems suteiktos sveikatos priežiūros
išlaidas

4 122 290

1. Veiklos sritis: geriau tenkinti gyventojų poreikius, tobulinant sveikatos priežiūros išlaidų apmokėjimo sistemą
1.1. Užduotis: sukurti racionalesnę sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą
1.1.1. Tobulinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų sistemą

Nustatyti naujus šeimos gydytojų gerų darbo rezultatų rodiklius

Parengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir I ketv.
skaičius (vnt.) – 1
kontrolės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Nustatyti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metines bazines kainas, Parengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir III ketv.
atsižvelgiant į numatomą didinti šeimos gydytojo kompetenciją, suteikiant jam teisę atlikti ir
skaičius (vnt.) – 1
kontrolės skyrius,
vertinti daugiau laboratorinių tyrimų – II etapas
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

1.1.2. Plėtoti ekonomiškai efektyvių formų specializuotas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas

Organizuoti ir koordinuoti pagal rizikos įvertinimo metodą teritorinių ligonių kasų (toliau –
TLK) atliekamą kartotinę asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę bei apibendrinti jos
rezultatus

Parengtų kartotinės asmens sveikatos priežiūros
Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir IV ketv.
paslaugų kontrolės vykdymo ataskaitų skaičius (vnt.) – kontrolės skyrius,
1
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Teikti TLK metodinę pagalbą dėl pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo ir
koordinuoti šią veiklą

Sušauktų posėdžių, parengtų metodinių raštų skaičius
(vnt.) – 4

Modeliuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo sistemos tobulinimo
variantus, įvertinant papildomo mokėjimo už gerus darbo rezultatus poveikį asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ)

Parengtų mokėjimo už gerus darbo rezultatus poveikio Paslaugų analizės skyrius,
Sveikatos
ASPĮ vertinimo ataskaitų skaičius (vnt.) – 2
priežiūros paslaugų departamento direktorius

Pradėti mokėti už naujas dienos stacionare teikiamas alergologijos ir imunologijos paslaugas

Naujai pradėtų apmokėti paslaugų skaičius (vnt.) – 2.
Dienos stacionaro paslaugų, tenkančių 10 000
gyventojų, skaičiaus didėjimas (vnt.) – 1.

Įdiegti naujas progresyvias ambulatorinės chirurgijos paslaugas (įtraukiama dalis dienos epizodo
paslaugų), teikiamas arti paciento gyvenamosios vietos, ir nustatyti šių paslaugų išlaidų
apmokėjimo tvarką

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir I–IV ketv.
kontrolės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius
I, III ketv.

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir IV ketv.
kontrolės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Įdiegti naujas gydytojų specialistų konsultacijas su manipuliacijomis – skatinti sudėtingų
diagnostikos ir gydymo metodų taikymą ambulatorinėje praktikoje, taip mažinant hospitalizaciją

Sąlyginiais vienetais įvertinti greitosios medicinos pagalbos gerų darbo rezultatų rodiklius

Parengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir IV ketv.
skaičius (vnt.) – 1
kontrolės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Teikti TLK metodinę pagalbą dėl medicininės reabilitacijos, brangiųjų tyrimų ir procedūrų,
ambulatorinės specializuotos ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų
išlaidų apmokėjimo, taip pat dėl TLK vykdomos ASPĮ ir vaistinių kontrolės bei sutarčių su ASPĮ
sudarymo; koordinuoti TLK vykdomą ASPĮ ir vaistinių kontrolę

Sušauktų posėdžių, parengtų metodinių raštų skaičius
(vnt.) – 4.
Kartotinių kontrolės procedūrų, kurių metu nenustatoma
kartotinių pažeidimų, skaičiaus didėjimas (proc.) – 45

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir I–IV ketv.
kontrolės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

Atlikti TLK sutarčių su ASPĮ vykdymo stebėseną ir analizę, atskirai išnagrinėti konkrečių
ekonomiškai efektyvių paslaugų plėtojimą TLK mastu;
tikslinti TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarką: parengti ir patvirtinti TLK ir ASPĮ sutarčių
sudarymo tvarkos aprašo pakeitimą, papildant jį ASPĮ veiklos kokybiniais vertinimo rodikliais

Parengtų TLK ir ASPĮ sutarčių vykdymo ir pagal šias
sutartis teikiamų ekonomiškai efektyvių paslaugų
plėtojimo analizės ataskaitų skaičius (vnt.) – 4

Paslaugų analizės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

I–IV ketv.
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1.1.3. Plėtoti prevencines programas

Plėtoti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą tuose regionuose, kurie pagal Parengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir I–IV ketv.
šios programos koordinavimo komiteto išvadas yra pasirengę ją vykdyti
skaičius (vnt.) – 1
kontrolės skyrius,
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento
direktorius

1.1.4. Užtikrinti reikiamą kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir Atlikti reikiamus skaičiavimus Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo
sveikatos programų finansavimą
specialiajai programai finansuoti: paskirstyti lėšas TLK, įvertinti savivaldybių teikiamas šios
programos finansavimo ataskaitas

Atlikti reikiamus skaičiavimus sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti: paskirstyti lėšas TLK,
įvertinti TLK teikiamas šios veiklos finansavimo ataskaitas, analizuoti savivaldybių parengtas ir
pateiktas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
ateinančių metų sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo paraiškas

Parengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl lėšų Biudžeto planavimo skyrius,
Savivaldybių visuomenės sveikatos programų
Ekonomikos departamento direktorius
specialiajai programai finansuoti paskirstymo projektų
skaičius (vnt.) – 1;
susistemintų ataskaitų skaičius (vnt.) – 1

I ketv.

Parengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl lėšų Biudžeto planavimo skyrius,
sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti paskirstymo Ekonomikos departamento direktorius
projektų skaičius (vnt.) – 1;
susistemintų ataskaitų skaičius (vnt.) – 1

I, IV ketv.

Patikrinti ir apmokėti 2012 m. ir 2013 m. I pusmetį gautas pagrįstas sąskaitas
(E 125 formos Patikrintų gautų E 125 formos pažymų kiekis (proc.) – Tarptautinių ryšių skyrius,
pažymas) už Lietuvos Respublikos apdraustiesiems** ES šalyse suteiktas sveikatos priežiūros 100.
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
paslaugas
Apskaitos skyriui pateiktų apmokėti 2012 m. gautų organizavimui
pagrįstų E 125 formos pažymų kiekis (proc.) – 100.
Apskaitos skyriui pateiktų apmokėti 2013 m. I pusmetį
gautų pagrįstų E 125 formos pažymų kiekis (proc.) – 30

IV ketv.

Pateikti ES šalių susižinojimo tarnyboms paraiškas kompensuoti Privalomojo sveikatos ES šalių susižinojimo tarnyboms pateiktų apmokėti Tarptautinių ryšių skyrius,
draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms sąskaitų (E 125 formos pažymų) dalis , palyginti su direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
Lietuvoje ES šalių apdraustiesiems*** 2012 m. II pusmetį ir 2013 m. I pusmetį
bendru iš TLK gautų E 125 formos pažymų kiekiu organizavimui
(proc.) – 100

IV ketv.

Pateikti ES šalių susižinojimo tarnyboms paraiškas kompensuoti PSDF biudžeto išlaidas 2012 ES šalių susižinojimo tarnyboms pateiktų apmokėti Tarptautinių ryšių skyrius,
metais Lietuvoje gyvenusių tų ES šalių apdraustųjų sveikatos priežiūrai
sąskaitų (E 125 formos pažymų) dalis , palyginti su direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
bendru VLK išduotų E 125 formos pažymų kiekiu organizavimui
(proc.) – 100

IV ketv.

1.2. Užduotis: sudaryti racionalaus pacientų gydymo vaistais, medicinos pagalbos priemonėmis ir aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sąlygas
1.2.1. Mažinti kompensuojamųjų vaistų kainas ir skatinti racionalų
vaistų vartojimą

Patvirtinus kompensuojamųjų vaistų kainyną ar jo papildymus, atitinkamai pakeisti Vaistinėje
būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

VLK direktoriaus įsakymų dėl Vaistinėje būtinų turėti
kompensuojamųjų vaistų sąrašo pakeitimo projektų
skaičius (vnt.) – 8

Vaistų kompensavimo skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

Atnaujinti Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir
medicinos pagalbos priemones (toliau – MPP) klasifikatoriaus duomenis apie vaistų ir MPP
gamintojų taikomas nuolaidas paciento priemokai

Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamuosius Vaistų kompensavimo skyrius,
vaistinius preparatus ir MPP klasifikatoriaus duomenų direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
atnaujinimų Kompensuojamųjų vaistų apskaitos
organizavimui
posistemėje skaičius (vnt.) – 12

I–IV ketv.

Sudaryti sutartis dėl PSDF biudžeto išlaidų pradėtiems kompensuoti vaistams valdymo ir
sudaryti bei tęsti sutartis su vaistų gamintojais dėl PSDF biudžeto išlaidų brangiausiems
kompensuojamiesiems vaistams valdymo

Sudarytų sutarčių su vaistų gamintojais skaičius (vnt.) – Vaistų kompensavimo skyrius,
52.
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

Atlikti 2013 m. I pusmečio duomenų apie pacientų priemokas, mokamas už generinius vaistus –
geriamuosius bifosfonatus, analizę, siekiant išsiaiškinti, kokia priemokų dalis tenka vienam šių
vaistų receptui skirtingų TLK vaistinėse, ir paskelbti po 10 visų TLK veiklos zonų vaistinių,
kuriose paciento priemoka viršija TLK veiklos zonos vidutinės priemokos rodiklį

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.) – 1.
Vaistų kompensavimo skyrius,
Kompensuojamųjų generinių vaistų receptų skaičiaus direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
didėjimas, palyginti su bendru kompensuojamųjų vaistų organizavimui
receptų skaičiumi (proc.) – 51

I–IV ketv.

Parengti TLK ir gydytojams specialistams skirtą pranešimą apie vaistų skyrimo rodiklius ir jų
taikymą kitose šalyse

Surengtų susitikimų su TLK atstovais ir gydytojais
specialistais skaičius (vnt.) – 2

Vaistų kompensavimo skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

Vaistų kompensavimo skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

1.2.3. Geriau tenkinti centralizuotai perkamų, taip pat retoms ligoms ir Tobulinti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo sąlygas ir parengti reikiamus Parengtų teisės aktų pakeitimų projektų skaičius (vnt.) – Vaistų kompensavimo skyrius,
būklėms gydyti bei nenumatytais atvejais skiriamų vaistų ir MPP
teisės aktų pakeitimų projektus
1
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
poreikius
organizavimui

I–IV ketv.

1.2.2. Įgyvendinti priemones,
užtikrinančias kokybišką
vaistų skyrimą

Atlikti privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų apie
Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.) – 4
kompensuojamųjų vaistų ir MPP suvartojimą analizę įvairiais aspektais ir šios analizės rezultatus
pateikti visuomenei

1.2.3. Geriau tenkinti centralizuotai perkamų, taip pat retoms ligoms ir
būklėms gydyti bei nenumatytais atvejais skiriamų vaistų ir MPP
poreikius

1.2.4. Gerinti ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų
kompensavimą

3

Įvertinti kai kuriuos naujus vaistus ir MPP retoms ligoms ir būklėms gydyti, remiantis įrodymais Parengtų lėšų skyrimo retoms ligoms gydyti ir
pagrįstos medicinos principais. Parengti lėšų skyrimo retoms ligoms gydyti ir nenumatytais
nenumatytais atvejais ketvirtinių ataskaitų skaičius
atvejais (remiantis Sprendimų dėl vaistų ir MPP labai retoms ligoms ir būklėms gydyti
(vnt.) – 4
kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijos sprendimais) ketvirtines ataskaitas

Vaistų kompensavimo skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

Sudaryti darbo grupę galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems pacientų aprūpinimą
Parengtų išvadų skaičius (vnt.) – 1
kochleariniais implantais ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo sistemą, išnagrinėti ir (prireikus)
jų pakeitimo projektams parengti

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui
Kainų skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

I ketv.

Parengti teisės aktų, reglamentuojančių apdraustųjų aprūpinimo klausos aparatais ir jų įsigijimo Parengtų teisės aktų pakeitimų projektų skaičius (vnt.) – Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
išlaidų kompensavimo tvarką, pakeitimo projektus, leisiančius pagerinti šių aparatų prieinamumą 1
skyrius,
pacientams
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

IV ketv.

Įdiegti duomenų apie endoprotezų laukimo eiles valdymo sistemą

Duomenų apie endoprotezų laukimo eiles valdymo
sistemos įdiegimo mastas (proc.) – 100.
Pacientų, laukiančių klubo ir kelio sąnario pirminio
endoprotezavimo, skaičius (vienetais) – 18 000

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui
Informacinių sistemų plėtros skyrius,
Informaciniu technologijų departamento
direktorius

IV ketv.

Parengti pasiūlymus dėl centralizuotai perkamų vaistų, skiriamų ambulatoriniam gydymui,
įtraukimo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą

Pateiktų pasiūlymų skaičius (vnt.) – 2

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I ketv.

Parengti sutarčių su vaistų gamintojais dėl stacionare vartojamų monopolinių vaistų kainų,
taikomų Lietuvai, sudarymo tvarkos aprašą

Parengtų aprašų skaičius (vnt.) – 1

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I ketv.

Aprūpinti ASPĮ centralizuotai perkamais vaistais ir MPP. Organizuoti atvirus pirkimo konkursus,
vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl einamųjų metų Galūnių, sąnarių ir
organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš PSDF biudžeto apmokamų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo, neskelbiamas derybas, pirkti vaistus per
Centrinę perkančiają organizaciją

Įvykdytų konkursų skaičius (proc.) – 100.
Centralizuotai perkamų vaistų ir MPP poreikio
tenkinimo gerėjimas (proc.) – 80,
Kataraktos operacijų, kurių metu panaudojami
centralizuotai perkami lęšiukai, skaičiaus didėjimas,
palyginti su operacijų, kurių metu panaudojami
pacientų lėšomis įsigyti lęšiukai, skaičiumi (proc.) – 46

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

II–IV ketv.

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

Atliktų planinių tikrinimų skaičius – 13

Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius, II–III ketv.
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

Parengti Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos
aprašo naują redakciją

Parengtų Valstybės paramos ortopedijos techninėms
Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius, III ketv.
priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo naujos direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
redakcijos projektų skaičius (vnt.) – 1.
organizavimui
Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidų
kompensavimo efektyvumo didėjimas (proc.) – 100
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1.3. Užduotis: tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo mechanizmą
1.3.1. Tobulinti giminingų diagnozių grupių metodo taikymą aktyviojo Atlikti detalios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitos diegimo galimybių
gydymo stacionarinių paslaugų išlaidoms apmokėti
studiją

1.3.2. Subalansuoti PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas

Atliktų studijų skaičius (vnt.) – 1

Kainų skyrius,
Draudimo
plėtros departamento direktorius

I ketv.

Parengti detalios asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų apskaitos
diegimo techninę užduotį

Parengtų techninių užduočių skaičius (vnt.) – 1

Kainų skyrius,
Draudimo
plėtros departamento direktorius

IV ketv.

Atlikti klinikinio kodavimo sisteminę analizę įvairiais aspektais ir pateikti išvadas

Atliktų klinikinio kodavimo sisteminių analizių
skaičius (vnt. ) – 3

Klinikinio kodavimo skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

I–IV ketv.

Surinkti aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių ASPĮ duomenų apie 2012 m. suteiktų paslaugų
sąnaudas, priskiriamas atitinkamoms giminingų diagnozių grupėms (angl. diagnosis-related
groups – DRG), ataskaitas

Parengtų suvestinių ataskaitų skaičius (vnt.) – 2

Kainų skyrius,
plėtros departamento direktorius

II–IV ketv.

Perskaičiuoti ir patvirtinti normatyvines gydymo trukmes, giminingų diagnozių grupių kainų
koeficientus ir bazinę aktyviojo gydymo etapo kainą

Perskaičiuotų faktinių aktyviojo gydymo atvejų kainų
koeficientų kiekis (proc.) – 100

Kainų skyrius,
Klinikinio kodavimo skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

Paskirstyti PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas metų ketv.s

Parengtų VLK direktoriaus įsakymų dėl PSDF biudžeto Biudžeto planavimo skyrius,
pajamų ir išlaidų paskirstymo metų ketv.s projektų
Ekonomikos departamento direktorius
skaičius (vnt.) – 1

Rengti 2014–2016 m. PSDF biudžeto prognozės projektą:
Parengtų 2014–2016 m. PSDF biudžeto prognozės
atlikti 2014–2016 m. PSDF biudžeto prognozuojamų rodiklių skaičiavimus, susisteminti VLK
projektų skaičius (vnt.) – 1
skyrių teikiamą informaciją apie lėšų poreikį jų kuruojamoms sritims;
parengtą 2014–2016 m. PSDF biudžeto prognozės projektą teikti Sveikatos apsaugos ministerijai
(toliau – SAM)

Draudimo

Biudžeto planavimo skyrius,
Ekonomikos departamento direktorius

IV ketv.

I ketv.

I–II ketv.

Parengti 2013 m. PSDF biudžeto tarpinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Parengtų 2013 m. PSDF tarpinių finansinių ir biudžeto Apskaitos skyrius,
vykdymo ataskaitų rinkinių skaičius (vnt.) – 6.
Biudžeto vykdymo skyrius,
PSDF biudžeto planavimo ir lėšų paskirstymo bei
Ekonomikos departamento direktorius
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimas nustatytu
laiku (proc.) – 100

I–IV ketv.

Parengti ir pateikti atsakingosioms institucijoms 2012 metų PSDF finansinių ataskaitų ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Parengtų 2012 metų PSDF finansinių ataskaitų ir
Apskaitos skyrius,
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių skaičius (vnt.) – 2 Biudžeto vykdymo skyrius,
Ekonomikos departamento direktorius

II ketv.

Rengti 2014 m. PSDF biudžeto projektą:
atlikti 2014–2016 m. PSDF biudžeto prognozuojamų rodiklių skaičiavimus; parengtą 2014 m.
PSDF biudžeto projektą pateikti kompetentingoms institucijoms derinti

Parengtų 2014 m. PSDF biudžeto projektų skaičius
(vnt.) – 1

III–IV ketv.

Biudžeto planavimo skyrius,
Ekonomikos departamento direktorius

2. Veiklos sritis: gerinti ligonių kasų teikiamų viešojo administravimo paslaugų kokybę, tobulinti veiklos valdymą
2.1. Užduotis: didinti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams
2.1.1. Optimizuoti ir automatizuoti finansų valdymo
sistemą

Organizuoti ir vykdyti Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos priežiūrą

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, I–IV ketv.
veiklos
atitikties
projektinėje
dokumentacijoje Informacinių technologijų departamento
nustatytiems reikalavimams mastas (proc.) – 100
direktorius

Užbaigti pirmąjį Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo etapą

Nupirktų informacinės sistemos diegimo paslaugų Informacinų sistemų plėtros skyrius,
skaičius (vnt.) – 1
Informacinių technologijų departamento
direktorius

III ketv.

Plėtoti Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemą

Parengtų Finansų valdymo ir apskaitos informacinės Informacinų sistemų plėtros skyrius,
sistemos plėtros techninių užduočių skaičius (vnt.) – 1 Informacinių technologijų departamento
direktorius

IV ketv.
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2.1.2. Sukurti PSDF biudžeto lėšų naudojimo kontrolei skirtas
informacines sistemas

Organizuoti ir vykdyti privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ AR- Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, I–IV ketv.
DRG komponentės priežiūrą
„Sveidra“ AR-DRG komponentės veiklos atitikties Informacinių technologijų departamento
projektinėje
dokumentacijoje
nustatytiems direktorius
reikalavimams mastas (proc.) – 100
Įdiegti asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo eilių automatizuoto valdymo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų Informacinų sistemų plėtros skyrius,
informacinę sistemą
kompensavimo
eilių
automatizuoto
valdymo Informacinių technologijų departamento
informacinės sistemos įdiegimo mastas (proc.) – 70
direktorius

IV ketv.

Modernizuoti privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ AR-DRG AR-DRG komponentės modernizavimo mastas (proc.) Informacinų sistemų plėtros skyrius,
komponentę
– 100
Informacinių technologijų departamento
direktorius

IV ketv.

Užbaigti privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ I modernizavimo Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Informacinų sistemų plėtros skyrius,
etapą
„Sveidra“ modernizavimo I etapo užbaigimo mastas
Informacinių technologijų departamento
(proc.) – 100
direktorius

IV ketv.

Organizuoti ir vykdyti centralizuotai perkamų vaistų apskaitos kompiuterizavimą

Kompiuterizuotų centralizuotai perkamų
apskaitos funkcijų dalis (proc.) – 50

IV ketv.

Organizuoti ir vykdyti visuomenės informavimo sistemos diegimą

Pacientų informavimo apie jiems suteiktų sveikatos
priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF
biudžeto lėšomis, kainas modulio diegimo mastas
(proc.) – 100.

vaistų Informacinų sistemų plėtros skyrius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius
Informacinų sistemų plėtros skyrius,
Informacinių technologijų departamento
direktorius

IV ketv.

Modernizuoti privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“. Įdiegti Parengtų pirkimo dokumentų audito informacinei
Informacinų sistemų plėtros skyrius,
programinę įrangą, kuri leistų efektyviau tvarkyti pagal prevencines programas teikiamų sistemai įsigyti skaičius (vnt.) – 1.
Informacinių technologijų departamento
paslaugų apskaitą
Patobulintos Duomenų analizės ir visuomenės
direktorius
informavimo posistemės modernizavimo mastas (proc.)
– 30

IV ketv.

2.1.3. Tobulinti dokumentų valdymo sistemą

Įdiegti naują modernią dokumentų valdymo sistemą, atitinkančią Lietuvos vyriausiojo archyvaro Naujos modernios dokumentų valdymo sistemos, Informacinų sistemų plėtros skyrius,
patvirtintus reikalavimus
atitinkančios
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro Informacinių technologijų departamento
patvirtintus reikalavimus, įdiegimo mastas (proc.) – 70 direktorius

IV ketv.

2.1.4. Įdiegti komandinio darbo ir komunikavimo priemones

Organizuoti ir vykdyti privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, I–IV ketv.
priežiūrą
„Sveidra“
veiklos
atitikties
projektinėje Informacinių technologijų departamento
dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams mastas direktorius
(proc.) – 100
Organizuoti ir vykdyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro priežiūrą

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, I–IV ketv.
registro veiklos atitikties projektinėje dokumentacijoje Informacinių technologijų departamento
nustatytiems reikalavimams mastas (proc.) – 100.
direktorius
Duomenų, kuriais VLK ir kompetentingos institucijos
(Valstybinė mokesčių inspekcija, Darbo birža ir kt.)
keičiasi automatiniu būdu, dalis, palyginti su bendru
duomenų, kuriais institucijos keičiasi tarpusavyje,
kiekiu (proc.) – 95

Atkurti VLK valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų, standartinės bei kitos programinės Atkurtos VLK valdomų ir tvarkomų informacinių Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, I–IV ketv.
įrangos ir kompiuterinės techninės įrangos veiklą, užtikrinti jos tęstinumą
sistemų, standartinės bei kitos programinės įrangos, Informacinių technologijų departamento
kompiuterinės techninės įrangos veiklos ir jos tęstinumo direktorius
užtikrinimo mastas (proc.) – 100
Įdiegti komandinio darbo ir komunikavimo įrangą

Komandinio darbo ir komunikavimo įrangos įdiegimo Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, III ketv.
mastas (proc.) – 100
Informacinių technologijų departamento
direktorius

2.2. Užduotis: gerinti visuomenės informavimą
2.2.1. Veiksmingiau informuoti visuomenę apie privalomojo sveikatos Parengti 2012 m. VLK ir TLK visuomenės informavimo priemonių plano vykdymo ataskaitą, Parengtų plano vykdymo ataskaitų skaičius (vnt.) – 1
draudimo teikiamą naudą, plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su
atlikti šio plano vykdymo analizę
ligonių kasų partneriais, pacientų ir medikų organizacijomis, skatinti
ligų prevenciją

Ryšių su visuomene skyrius

I ketv.

2.2.1. Veiksmingiau informuoti visuomenę apie privalomojo sveikatos
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draudimo teikiamą naudą, plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su
ligonių kasų partneriais, pacientų ir medikų organizacijomis, skatinti
Parengti 2013 m. VLK ir TLK visuomenės informavimo priemonių planą ir koordinuoti jo Parengtų VLK ir TLK 2013 m. visuomenės Ryšių su visuomene skyrius
ligų prevenciją
įgyvendinimą
informavimo planų skaičius (vnt.) – 1.
Informacinių pranešimų žiniasklaidai skaičiaus
didėjimas per metus (vnt.) – 45

I ketv.

Nupirkus visuomenės nuomonės tyrimo paslaugas ir atlikus šį tyrimą, suorganizuoti pristatymus Atliktų pristatymų skaičius (vnt.) – 5,
Ryšių su visuomene skyrius
suinteresuotosioms šalims apie 2012 m. visuomenės informuotumo, pasitikėjimo ir VLK renginių su suinteresuotųjų šalių atstovais skaičius
pasitenkinimo privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) sistema, ligonių kasų veikla ir didėjimas (vnt.) – 10
ASPĮ veikla tyrimo rezultatus

I–II ketv.

Parengti 2013–2015 m. visuomenės informuotumo ir pasitikėjimo PSD sistema tyrimo paslaugų Parengtų pirkimo dokumentų skaičius (vnt.) – 1
pirkimo dokumentus ir inicijuoti pirkimą

Ryšių su visuomene skyrius

II–III ketv.

Atlikti 2013 m. visuomenės informuotumo ir pasitikėjimo PSD sistema tyrimą

Atliktų tyrimų skaičius (vnt.) – 1

Ryšių su visuomene skyrius

IV ketv.

Koordinuoti TLK lankytojų apklausą ir parengti ataskaitą

Atliktų apklausų ir parengtų ataskaitų skaičius (vnt.) – Ryšių su visuomene skyrius,
1
TLK atsakingieji darbuotojai,
Kokybės vadybos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

Atlikti gyventojų kreipimųsi raštu ir e. paštu į VLK ir TLK analizę, parengti ataskaitą, pristatyti Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.) – 1
ją VLK ir TLK darbuotojams ir aptarti analizės rezultatus

Kokybės vadybos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

IV ketv.

IV ketv.
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2.3. Užduotis: gerinti ligonių kasų veiklos rezultatyvumą
2.3.1. Tobulinti veiklos valdymo ir planavimo bei personalo išteklių
valdymo sistemą

Parengti ir pateikti SAM 2012–2014 m. SAM strateginio veiklos plano Sveikatos draudimo
sistemos plėtojimo programos įgyvendinimo, programos priemonių įgyvendinimo bei
programos tikslingumo ataskaitas

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.) – 3

Strategijos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

I ketv.

Parengti 2012 metų ir 2013 m. I pusmečio VLK veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas

Parengtų ataskaitų skaičius (vnt.) – 2

Strategijos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

I, III ketv.

Strategijos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

II ketv.

Surengtų ligonių kasų metinių konferencijų skaičius Strategijos skyrius,
(vnt.) – 1
Draudimo plėtros departamento direktorius

II ketv.

Parengti 2014–2016 m. SAM strateginio veiklos plano Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo SAM pateiktų projektų skaičius (vnt.) – 1
programos projektą (naudojantis kompiuterizuotu veiklos rezultatų prognozavimo modeliu) ir
pateikti SAM derinti
Organizuoti VLK metinę konferenciją

Organizuoti 2012–2014 m. SAM strateginio veiklos plano Sveikatos draudimo sistemos Surengtų pristatymų TLK skaičius (vnt. ) – 5
plėtojimo programos įgyvendinimo ataskaitos ir 2014–2016 m. SAM strateginio veiklos plano
Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programos projekto pristatymus TLK

Strategijos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

II, III ketv.

Parengti 2014 m. VLK veiklos planą

Strategijos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

IV ketv.

Parengtų VLK veiklos planų skaičius (vnt.) – 1

Atlikti PSD sistemos stebėseną pagal nustatytus jos funkcionavimo rodiklius, naudojant 2012 Parengtų PSD sistemos funkcionavimo analizės Strategijos skyrius,
m. duomenis
ataskaitų skaičius (vnt.) – 1.
Draudimo plėtros departamento direktorius
Įdiegtų rodiklių, skirtų PSD funkcionavimo stebėsenai
vykdyti, skaičiaus didėjimas (proc.) – 70

II ketv.

Organizuoti, vykdyti ir koordinuoti VLK kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS) vidaus Atliktų KVS vidaus auditų skaičius (proc.) – 100;
auditus pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą auditų grafiką ir koordinuoti KVS vidaus suorganizuotų mokymų skaičius (vnt.) – 1
auditorių mokymą

Kokybės vadybos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

I–IV ketv.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VLK procesų žemėlapius pagal procesų šeimininkų pateiktus
dokumentus

Kokybės vadybos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

I–IV ketv.

Organizuoti ir koordinuoti VLK ir TLK veiklos rodiklių aptarimą, tobulinimą, parengti Parengtų VLK direktoriaus įsakymu tvirtinamų VLK Kokybės vadybos skyrius,
atnaujintą rodiklių sąrašą (VLK direktoriaus įsakymu tvirtinamo sąrašo projektą)
veiklos rodiklių sąrašų projektų skaičius (vnt.) – 1
Draudimo plėtros departamento direktorius

II–III ketv.

Organizuoti KVS išorės priežiūros auditą

Atliktų išorės auditų skaičius (vnt.) – 1

Kokybės vadybos skyrius,
Draudimo plėtros departamento direktorius

III- IV ketv.

Organizuoti ligonių kasų informacinių technologijų saugos valdymo sisrtemos išorės priežiūros
auditą pagal ISO 27001 strandarto reikalavimus bei ISO 20000

Atliktų išorės auditų skaičius (vnt.) – 2

Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius, IV ketv.
Informacinių technologijų departamento
direktorius

Atlikti KVS vadovybinę vertinamąją analizę

Atliktų vadovybinių vertinamųjų analizių skaičius (vnt.) Kokybės vadybos skyrius,
–1
Draudimo plėtros departamento direktorius

IV ketv.

Organizuoti Kokybės dienos paminėjimą VLK ir TLK

Surengtų renginių Tarptautinei kokybės dienai paminėti Kokybės vadybos skyrius,
skaičius (vnt.) – 1
Draudimo plėtros departamento direktorius

IV ketv.

Vykdyti gyventojų aptarnavimą pagal „vieno langelio“ principą

„Vieno langelio“ principo įgyvendinimo mastas (proc.) Kokybės vadybos skyrius,
– 65
Draudimo plėtros departamento direktorius

I-IV ketv.

Parengti ir patvirtinti 2013 m. VLK darbuotojų ir TLK vadovų kasmetinių atostogų grafiką

Patvirtintų atostogų grafikų skaičius (vnt.) – 2

Parengti ir patvirtinti 2013 m. VLK darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planą

Patvirtintų mokymo planų skaičius (vnt.) – 1.
Teisės skyrius Personalo poskyris, direktoriaus I ketv.
Kvalifikacijos kėlimo valandų, tenkančių vienam VLK pavaduotojas valdymui ir darbo organizavimui
darbuotojui, skaičiaus didėjimas (vnt.) – 10

VLK veiklos procesų žemėlapių atnaujinimo pagal
poreikį mastas (proc.) – 100

Teisės skyrius Personalo poskyris, direktoriaus I ketv.
pavaduotojas valdymui ir darbo organizavimui
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Organizuoti VLK valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą

Įvykusių veiklos vertinimo komisijos posėdžių skaičius Teisės skyrius Personalo poskyris, direktoriaus I ketv.
(vnt.) – 1
pavaduotojas valdymui ir darbo organizavimui

Įgyvendinti ligonių kasų žmogiškųjų išteklių valdymo politiką: žmogiškųjų išteklių planavimą, Patvirtintų tvarkos aprašų skaičius (vnt.) – 3
naujų darbuotojų atranką, adaptaciją, darbuotojų karjeros planavimą, nepiniginį motyvavimą,
veiklos ir kompetencijų vertinimą

Teisės skyriaus Personalo poskyris,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

2.3.2. Šalinti korupcijos ir neteisėto ar nepagrįsto PSDF biudžeto lėšų
naudojimo prielaidas pagal ligonių kasų kompetenciją

Pagal VLK kompetenciją vykdyti VLK korupcijos prevencijos programos priemonių Įgyvendintų VLK korupcijos prevencijos priemonių VLK korupcijos prevencijos programos
I ketv.
įgyvendinimo 2011–2014 m. planą, apimantį ir sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d. plane numatytų priemonių mastas (proc.) – 100.
priemonių įgyvendinimo 2012–2013 m. plane
įsakymu Nr. V-924 patvirtintas priemones, bei koordinuoti korupcijos prevencijos veiklą
nurodyti atsakingieji vykdytojai

Kita veikla

Parengti Vidaus audito skyriaus 2013–2015 m. strateginį veiklos planą

Parengtų Vidaus audito skyriaus strateginių veiklos
planų skaičius (vnt.) – 1

Vidaus audito skyrius

I ketv.

Parengti 2012 m. Vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą

Parengtų 2012 m. Vidaus audito skyriaus veiklos
ataskaitų skaičius (vnt.) – 1

Vidaus audito skyrius

I ketv.

Parengti 2013 m. Vidaus audito skyriaus veiklos planą

Parengtų 2013 m. Vidaus audito skyriaus veiklos planų Vidaus audito skyrius
skaičius (vnt.) – 1

I ketv.

Atlikti VLK ir TLK vidaus auditus

Parengtų vidaus audito ataskaitų skaičius (vnt.) – 5

Vidaus audito skyrius

I–IV ketv.

Vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę

Parengtų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės
suvestinių skaičius (vnt.) – 4

Vidaus audito skyrius

I–IV ketv.

Tarptautinių ryšių skyrius,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

IV ketv.

Dalyvauti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Audito valdybos Dalyvavimo mastas (proc.) – 100
posėdžiuose

Sveikatos draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų (projektų) rengimas, derinimas ir Pateiktų Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų ir Teisės skyrius,
direktoriaus
I–IV ketv.
teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų skaičius pavaduotojas valdymui ir darbo organizavimui
(vnt.) – 1
Žalos, padarytos LR apdraustojo sveikatai, kai jam suteiktų asmens sveikatos priežiūros Išieškotos iš fizinių ir juridinių asmenų žalos PSDF Teisės skyrius,
direktoriaus
I–IV ketv.
paslaugų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išieškojimo iš kaltų asmenų valdymas
biudžetui dydis per metus (Lt) – 4,5 mln. Lt
pavaduotojas valdymui ir darbo organizavimui
Parengti 2013 m. viešųjų pirkimų planą ir paskelbti jį VLK interneto svetainėje

Parengtų ir VLK interneto svetainėje paskelbtų 2013 m. Bendrųjų reikalų skyrius,
pirkimų planų skaičius (vnt.) – 1
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I ketv.

Vykdyti 2013 m. supaprastintų viešųjų pirkimų plano stebėseną

Parengtų supaprastintų pirkimų ataskaitų skaičius (vnt.) Bendrųjų reikalų skyrius,
–4
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

I–IV ketv.

Parengti VLK padalinių atsakymų į gautus raštus pateikimo pagal nustatytą terminą ataskaitas

Parengtų VLK padalinių atsakymų į gautus raštus
pateikimo pagal nustatytą terminą ataskaitų skaičius
(vnt.) – 4

I–IV ketv.

Parengti 2014 m. VLK dokumentacijos planą

Parengtų 2014 m. VLK dokumentacijos planų skaičius Bendrųjų reikalų skyriaus Kanceliarijos
(vnt.) – 1
poskyris,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

IV ketv.

Parengti 2011 m. VLK sudarytų bylų apyrašus

Parengtų 2011 m. VLK sudarytų bylų apyrašų skaičius Bendrųjų reikalų skyriaus Kanceliarijos
(vnt.) – 4
poskyris,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

IV ketv.

Pirmininkauti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Audito Socialinės
apsaugos
sistemų
koordinavimo Tarptautinių ryšių skyrius,
valdybos posėdžiui
administracinės komisijos Audito valdybos posėdžių, direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
kuriuose pirmininkauta skaičius (vnt.) - 1
organizavimui

IV ketv.

Bendrųjų reikalų skyriaus Kanceliarijos
poskyris,
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir darbo
organizavimui

Sveikatos sistemos valdymas

01-01-02

Parengti ir įgyvendinti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
programas, pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai programas ir jai
atstovauti santykiuose su kitomis Europos Sąjungos institucijomis
pagal Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją

*Plano 01-01-02 priemonė finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, o plano 01-01-01 priemonė finansuojama 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, iš jų numatyta:
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 2 863 068 tūkst. Lt;
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kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – 670 000 tūkst. Lt;
medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – 126 543 tūkst. Lt;
centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – 143 291 tūkst. Lt;
ortopedijos techninėms priemonėm –50 000 tūkst. Lt;
sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 204 323 tūkst. Lt;
privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms – 45 065 tūkst. Lt;
apyvartos lėšos sudaro 20 000 tūkst. Lt.
** LR apdraustieji – draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu, kurie Sveikatos draudimo įsakymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos šio įstatymo nustatyto dydžio įmokos.
*** ES šalių apdraustieji - asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje

Parengė
E. Navickienė

