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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 31 straipsnio 8 punktu
ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Institucijų atliekamų
priežiūros funkcijų optimizavimo“, 9–11 punktais:
1. T v i r t i n u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių,
sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis
ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo
rodiklių sąrašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-168 „Dėl Kontrolės procedūrų
stebėsenos ir kokybės vertinimo rodiklių sąrašo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. P a v e d u:
3.1. Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriui vadovautis šio
įsakymo 1 punktu patvirtintu sąrašu apibendrinant teritorinių ligonių kasų vykdomos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos
priežiūros duomenis;
3.2. Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriui Viačeslavui Zaksui kontroliuoti
įsakymo vykdymą.
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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ BEI
ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ
KASOMIS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS STEBĖSENOS, EFEKTYVUMO
(REZULTATYVUMO) MATAVIMO IR VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS
1. Planinių kontrolės procedūrų (toliau – KP), skirtų sąskaitų pateikimo apmokėti
teisingumui ir (ar) kompensuojamųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo
pagrįstumui įvertinti, dalis, kurių metu buvo nustatyta žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo
(toliau – PSDF) biudžetui, palyginti su bendru šių procedūrų skaičiumi (siektinas rodiklio
mažėjimas). Šiuo rodikliu matuojamas pagrindinio priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslo
pasiekimo lygis.
2. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, dalis,
palyginti su visais patikrinimais.
3. Informacija apie planinius patikrinimus viešai skelbiama teritorinių ligonių kasų (toliau –
TLK) interneto svetainėse.
4. TLK atliekamų KP metu nustatytos žalos PSDF biudžetui dydis, palyginti su TLK
biudžetu, skirtu asmens sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugų išlaidoms apmokėti bei vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, apmokamų iš PSDF
biudžeto, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
5. Bendras einamaisiais metais TLK suteiktų konsultacijų skaičius, palyginti su bendru
praėjusiais kalendoriniais metais TLK suteiktų konsultacijų skaičiumi (siektinas rodiklio didėjimas).
6. Statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/a-LK), kurių duomenys buvo
tikslinti, skaičius, palyginti su bendru statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/aLK) skaičiumi (siektinas rodiklio mažėjimas).
7. Rotacinių KP dalis, palyginti su bendru KP skaičiumi. Siektina rodiklio reikšmė – ne
mažiau kaip 1 proc. visų per metus atliktų KP.
8. Planinių KP dalis, palyginti su bendru KP skaičiumi. Siektina rodiklio reikšmė – ne
mažiau kaip 70 procentų planinių KP.
9. Įvykdytos KP pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – VLK) direktoriaus įsakymu patvirtintą prioritetinių kontrolės krypčių sąrašą. Siektina
rodiklio reikšmė – 100 procentų.
10. Kartotinių KP dalis, palyginti su bendru KP skaičiumi. Siektina rodiklio reikšmė – ne
mažiau kaip 5 procentai kartotinių KP, palyginti su einamaisiais kalendoriniais metais atliktų KP
skaičiumi.
11. KP, kurių metu nenustatyta kartotinių pažeidimų, dalis, palyginti su bendru kartotinių
KP skaičiumi. Siektinas rodiklio didėjimas (netaikomas skaičiuojant KP, kurios atliktos vertinant
tik Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis).
12. Sąrašo 1–3 punktuose nurodyti rodikliai vertinami kas mėnesį, 4–11 punktuose nurodyti
rodikliai – kasmet, apibendrinant duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais TLK vykdytą
asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK
ar TLK, veiklos priežiūrą.
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