Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms principai
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Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų straipsnio
kodas

01 01 01

pavadinimas

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją)

Teisės aktas, reglamentuojantis lėšų
paskirstymą TLK

sveikatos apsaugos ministro 2004-11-16
įsakymas Nr. V-812 „Dėl Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms
pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Pagrindinis lėšų
paskirstymo principas

gyventojų skaičiaus, bazinių
kainų ir bazinių kainų balo
verčių sandauga

Naudojami rodikliai

P gyventojų skaičius

P prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, privalomuoju
sveikatos draudimu apdraustų gyventojų skaičius

P amžius

P 7 amžiaus grupės

P gyvenamoji vieta

P kaimas;
P miestas, kuriame gyvena mažiau kaip 3000 gyventojų

P ASPĮ, teikiančios PAASP paslaugas, statusas

P ar ASPĮ pagal nustatytus reikalavimus akredituota teikti šeimos
gydytojo paslaugas

P prisirašymas prie šeimos gydytojo

–

P gyventojai, turintys specialųjį nuolatinės slaugos
poreikį

–

P

bazinės kainos (balais)

P galioja 14 bazinių kainų

P

bazinių kainų balo vertė (eurais)

P galioja 1 bazinių kainų balo vertė

VLK direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
1K-260
„Dėl
Privalomojo
sveikatos paskirstoma
proporcingai
pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
01 01 02
draudimo fondo biudžeto lėšų planavimo ir TLK veiklos zonos gyventojų P gyventojų skaičius
paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas
paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su skaičiui
vėlesniais pakeitimais)
geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
01 01 03 priežiūros rezultatams (neįskaitant gerų psichikos ir sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05
P gyventojų skaičius
odontologinės sveikatos priežiūros rezultatų) apmokėti
įsakymas Nr. V-943 „Dėl Pirminės
gyventojų skaičiaus, bazinės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
kainos ir bazinės kainos balo
geriems pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimo ir šių
vertės sandauga
01 01 04
P bazinė kaina (balais)
paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo
priežiūros rezultatams apmokėti
tvirtinimo“
geriems pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos
01 01 05
P bazinės kainos balo vertė (eurais)
priežiūros rezultatams apmokėti

P gyventojų skaičius

medicinos

pagalbos

P prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, privalomuoju
sveikatos draudimu apdraustų gyventojų skaičius

P galioja po 1 bazinę kainą

P galioja 1 bazinių kainų balo vertė
P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal gyvenamąją vietą;
P prisirašiusiųjų prie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar
Panevėžio miesto ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, skaičius

sveikatos apsaugos ministro 2004-11-16
įsakymas Nr. V-812 „Dėl Privalomojo
gyventojų skaičiaus, bazinių P gyvenamoji vieta
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
kainų, koeficientų ir bazinių
paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms
kainų balo verčių sandauga
pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo
P koeficientai
patvirtinimo“

P miestas;
P kaimas;
P miestas, kuriame gyvena mažiau kaip 3000 gyventojų
P migracijos koeficientas. Skaičiuojamas Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestams. Kitoms vietovėms
migracijos koeficienas prilygintas 1;
P pacientų pervežimams. Visoms teritorijoms galioja 1,005
P papildomų brigadų skaičius kurortuose ir kurortinėse P 3 nuolatinės;
teritorijose
P 3 sezoninės
P bazinės kainos (balais)
P galioja 5 bazinės kainos
P bazinių kainų balo vertė (eurais)
P galioja 1 bazinių kainų balo vertė

01 02 01–
greitosios medicinos pagalbos paslaugoms
01 02 03

geriems greitosios
01 02 04
apmokėti

P
prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas,
privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų gyventojų skaičius

rezultatams

sveikatos apsaugos ministro 2010-12-27
įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios gyventojų skaičiaus, bazinės P gyventojų skaičius
medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir kainos ir bazinės kainos balo
išlaidų
apmokėjimo
tvarkos
aprašo vertės sandauga
P bazinė kaina (balais)
patvirtinimo“
P bazinės kainos balo vertė (eurais)

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje
P galioja 1 bazinė kaina
P galioja 1 bazinių kainų balo vertė

2

01 03 01

slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms

01 03 02

ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose

01 03 03

paliatyviosios pagalbos paslaugoms

01 03 04

sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugoms

01 04–
01 05

01 06

ambulatorinėms ir stacionarinėms
priežiūros paslaugoms

ambulatorinėmis sąlygomis
tyrimams ir procedūroms

asmens

atliktiems

P iki 65 m. (imtinai);
P 65 m. ir vyresni

VLK direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
1K-260
„Dėl
Privalomojo
sveikatos paskirstoma
proporcingai
draudimo fondo biudžeto lėšų planavimo ir TLK veiklos zonos gyventojų P gyventojų skaičius
paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su skaičiui
vėlesniais pakeitimais)

P prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, privalomuoju
sveikatos draudimu apdraustų gyventojų skaičius

P gyventojų skaičius

sveikatos

sveikatos apsaugos ministro 2004-11-16
įsakymas Nr. V-812 „Dėl Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms
pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo
brangiesiems patvirtinimo“

P amžius
paskirstoma
proporcingai
TLK veiklos zonos gyventojų P lytis
skaičiui
ir
vidutinėms
faktinėms išlaidoms

P amžius
P lytis

kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos
priemonėms

sveikatos apsaugos ministro 2006-03-16
įsakymas Nr. V-189 „Dėl Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms
kompensuoti paskirstymo teritorinėms
ligonių kasoms tvarkos aprašo patvirtinimo“

VLK direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
1K-260
„Dėl
Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų planavimo ir
paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais)
03

medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

P vyresnių kaip 65 m. gyventojų sveikatos priežiūros išlaidų
koeficientas (lygus 22)

P prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, gyventojų
skaičius, pagal amžių ir lytį
P 14 amžiaus grupių
P vyrai;
P moterys

P vidutinės faktinės vienam gyventojui tenkančios atskirai vertinamos išlaidos:
praėjusių 12 mėn. šių paslaugų išlaidos pagal amžiaus P ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų;
grupes ir lytį
P ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų

P gyventojų skaičius

02 01

P prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, privalomuoju
sveikatos draudimu apdraustų gyventojų skaičius pagal amžių

P gyventojų skaičius
sveikatos apsaugos ministro 2004-11-16
įsakymas Nr. V-812 „Dėl Privalomojo
paskirstoma
proporcingai
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
TLK veiklos zonos gyventojų P amžius
paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms
skaičiui, įvertinus koeficientą
pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo
patvirtinimo“
P koeficientas

paskirstoma proporcingai
TLK veiklos zonos gyventojų
skaičiui ir vidutinėms
faktinėms išlaidoms

P prisirašiusių prie ASPĮ, teikiančių PAASP paslaugas, gyventojų
skaičius, pagal amžių ir lytį
P 14 amžiaus grupių
P vyrai;
P moterys

P vidutinės faktinės vienam gyventojui tenkančios
praėjusių
12
mėn.
išlaidos
už
išduotus
kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos
priemones pagal amžiaus grupes ir lytį

–

P
faktinės praėjusių 12 mėn. išlaidos už
kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos
priemones, išduotus gyventojui ne jo TLK veiklos zonos
vaistinėse

–

P gyventojų skaičius

P amžius
paskirstoma
proporcingai
TLK veiklos zonos gyventojų
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos
skaičiui
2001-12-27 nutarimas Nr. 7/3 „Dėl 2002
metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
P koeficientas
biudžeto išlaidų medicininei reabilitacijai ir
sanatoriniam
gydymui
kompensuoti
paskirstymo“

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal amžių
P iki 18 m.;
P 18 m. ir vyresni

P vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui skiriama 20
proc. bendros medicininei reabilitacijai ir sanatorinam gydymui
skiriamos lėšų sumos
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05 01

05 02

05 03

05 04

05 05

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių,
apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų, finansavimo programai

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programai

P gyventojų skaičius

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal amžių ir lytį

P amžius
P lytis

P nuo 25 iki 59 m. (imtinai)
P moterys

P gyventojų skaičius

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal amžių ir lytį

P amžius
P lytis

P nuo 50 iki 69 m. (imtinai)
P moterys

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės
P gyventojų skaičius
VLK direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių
1K-260
„Dėl
Privalomojo
sveikatos paskirstoma
proporcingai
finansavimo programai
draudimo fondo biudžeto lėšų planavimo ir TLK veiklos zonos gyventojų P amžius
P lytis
paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su skaičiui
vėlesniais pakeitimais)
Priešinės liaukos vėžio
finansavimo programai

Storosios žarnos vėžio
finansavimo programai

ankstyvosios

ankstyvosios

diagnostikos

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal amžių ir lytį

P amžius
P lytis

P nuo 50 iki 69 m. (imtinai)
P vyrai

P gyventojų skaičius

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal amžių ir lytį

diagnostikos
P amžius

Transplantacijos programai (neįskaitant išlaidų
potencialiems donorams paruošti)

05 14 01

pagal

NTB

priežiūros

P nuo 50 iki 74 m. (imtinai)
P vyrai;
P moterys

P TLK, kurių veiklos zonų asmens sveikatos priežiūros
P Vilniaus TLK;
įstaigos teikia žmogaus audinių, ląstelių ir organų
P Kauno TLK
transplantacijos paslaugas

sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21
įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paskirstoma
proporcingai
paslaugų
išlaidų
kompensavimo
iš dantų protezavimo paslaugų P gyventojų skaičius
Privalomojo sveikatos draudimo fondo laukiančių asmenų skaičiui
biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“

dantų protezavimo paslaugoms

skubiai konsultacinei sveikatos
(sąmatinis finansavimas)

paskirstoma
pasiūlymus

sveikatos apsaugos ministro 2014-12-31
įsakymas Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų
P paskirstomos TLK proporcingai mokėtinoms sumoms
paskirstoma pagal NTB
transplantacijos programos patvirtinimo“
už faktiškai suteiktas šias paslaugas pagal naujausius
pasiūlymus ir proporcingai
turimus duomenis apie atitinkamos TLK prisiimtus
faktinėms išlaidoms
įsipareigojimus per 9 arba 12 mėnesių

05 08 02 potencialiems donorams paruošti

05 10

P vyrai nuo 40 iki 54 m. (imtinai);
P moterys nuo 50 iki 64 m. (imtinai)

P gyventojų skaičius

P lytis

05 08 01

P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
metų pradžioje pagal amžių ir lytį

–

P paskutinio praėjusio metų ketvirčio, kurio duomenys turimi, dantų
protezavimo paslaugų laukiančių asmenų, įrašytų į TLK sąrašą,
skaičius

sveikatos apsaugos ministro 2008-01-16
P Lietuvos statistikos departamento skelbiamas gyventojų skaičius
įsakymas
Nr.
V-39
„Dėl
Skubios paskirstoma
proporcingai P gyventojų skaičius
metų pradžioje
pagalbai
konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos gyventojų ir šią priežiūrą
organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo teikiančių brigadų skaičiui
P skubią konsultacinę sveikatos priežiūrą teikiančių
–
patvirtinimo“
brigadų skaičius

SUTRUMPINIMAI:
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga;
NTB – Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
PAASP – pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra;
TLK – teritorinė ligonių kasa;
VLK – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

