Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo srityje
vertinimo aprašymo 1 priedas

KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS (TOLIAU – KPT) NUSTATYMAS
TARPVALSTYBINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, SRITYJE
ANALIZUOJAMAS LAIKOTARPIS – 2019-07-01 iki 2020-07-31
(vykdant VLK 2020-08-05 pavedimą Nr. 4K-5286)
Klausimynas
1. Teisės aktų, kuriais Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (toliau – Klaipėdos TLK) įgaliota vykdyti ūkio subjektų priežiūrą
(kontrolę) ir administracinių sprendimų priėmimą, sąrašas.
1.1. LR Sveikatos sistemos įstatymas
1.2. LR Sveikatos draudimo įstatymas
2. Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
2.1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas.
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 121 straipsnis.
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.4. VLK direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1K-293 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo
komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
2.5. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-29 „Dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo
komisijos sudarymo ir atsakingo už duomenų tvarkymą paskyrimo“ (su pakeitimais).
2.6. Prašymų kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas apskaitos žurnalo (toliau – Žurnalas) kopija (nagrinėjamo laikotarpio
dalis).
2.7. Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo 2019 m. ataskaita.
2.8. Analizuojamu laikotarpiu svarstyti prašymai (10 vnt.).
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2.9. Analizuojamu laikotarpiu priimti sprendimai (Komisijos posėdžių protokolai ir pareiškėjams siųsti pranešimai).
2.10. Proceso žemėlapis 4.3.1b E serijos formų valdymas
2.11. Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijos (patvirtinta Klaipėdos TLK direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-133)
https://www.klaipedostlk.lt/gyventojų-aptarnavimo-skyrius
3. Duomenys apie vykdytų kontrolės procedūras, sąrašas su paaiškinimais lentelėje:

Eil. Nr.

Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai
įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.

Atsakymas
(Taip/Ne; kita)

1

2

3

1

I dalis
Bendro pobūdžio klausimai
Ar Klaipėdos TLK yra sudaryta tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų
Taip, sudaryta
kompensavimo komisija (toliau – Komisija)

2

Ar yra patvirtintas Komisijos darbo reglamentas, ar jis vertintas antikorupciniu
požiūriu

Taip, yra patvirtintas

3

Ar Komisijos sudarymo principai atitinka reikalavimus (Komisiją sudaro Komisijos Neatitinka
pirmininkas, jo pavaduotojas, nariai, kaip nustatyta Darbo reglamento 9), komisijos
sekretorius turi būti neįtrauktas į Komisijos sudėtį kaip numatyta Darbo reglamento 10
punkte)

4

Ar Klaipėdos TLK yra pildomas tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų apskaitos Taip, atitinka
žurnalas

Atsakymą pagrindžiantys dokumentai,
pastabos
(kai atsakymas tik Taip/Ne – būtina pagrįsti
atsakymą nurodant dokumentą ar parašant
paaiškinimą)
4
Komisija sudaryta Klaipėdos TLK direktoriaus
2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų
kompensavimo komisijos sudarymo ir atsakingo
už duomenų tvarkymą paskyrimo“ (pakeistas
Klaipėdos TLK 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu
Nr. V-213).
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas VLK
direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr.
1K-293
„Dėl
Tarpvalstybinės
sveikatos
priežiūros išlaidų kompensavimo komisijos
darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Darbo
reglamentas).

Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir
dar 6 nariai. Komisijos pirmininko
pavaduotojas paskirtas, kaip kad nustatyta
Darbo Reglamente; Komisijos sekretorius
įtrauktas į Komisijos sudėtį prieštaraujant
Darbo reglamento 10 punkto nuostatai.
Klaipėdos TLK yra pildomas tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros išlaidų apskaitos

3
Eil. Nr.

Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai
įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.

Atsakymas
(Taip/Ne; kita)

1

2

3

Atsakymą pagrindžiantys dokumentai,
pastabos
(kai atsakymas tik Taip/Ne – būtina pagrįsti
atsakymą nurodant dokumentą ar parašant
paaiškinimą)
4

žurnalas (2019 ir 2020 metų žurnalų išrašų
kopijos pridedamos).
5

Ar TLK pildo tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo ataskaitą

6

Ar yra užtikrinamas 4 akių principas tikrinant asmens draustumą pirminio prašymo
nagrinėjimo metu; ar yra tai užtikrinantis reikalavimas teisės aktuose.
Kiek per nagrinėjamą laikotarpį sprendimų buvo apskųsta (kokios buvo priežastys)

Ne

Kiek per nagrinėjamą laikotarpį sprendimų buvo pakeista (ar tokia galimybė nustatyta
teisės aktuose, kokios buvo priežastys)

Ne

7
8

Eil.
Nr.
1
1
2

Taip, atitinka

Ne

Darbo reglamento 21 p. reglamentuota, kad TLK
iki einamųjų metų sausio 15 dienos pateikia
VLK praėjusių kalendorinių metų tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo
ataskaitą (2019 metų ataskaitos kopija
pridedama).
Teisės aktuose nėra reikalavimo užtikrinti 4 akių
principą
Per nagrinėjamą laikotarpį nei vienas sprendimas
nebuvo apskųstas.
Per nagrinėjamą laikotarpį priimtų sprendimų
nebuvo pakeista.

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
1 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1752,73 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?

3

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

2019-07-02 Nr. G6-9
nėra
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės

4

Eil.
Nr.
1
3

4

5

6
7

8

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
nėra
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
nėra
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
nėra
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
Taip, pagrįstas
nėra
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;

5

Eil.
Nr.
1

9
10

11

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2019-08-22 Nr. P-32.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

nėra
nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).

6

Eil.
Nr.
1
12
13

14
15

16
1
1
2

3

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2019- nėra
dienos)
09-03
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2019-09-09 Nr. A1-7289, vadovautis teisės
pranešimas
išsiųstas akte nustatytu
nesilaikant nustatyto 3 d. terminu
d. termino
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
3
4
2 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1510,03 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
2019-09-03 Nr. G6-10
nėra
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
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Eil.
Nr.
1
4

5

6
7

8

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
nėra
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
nėra
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
nėra
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
Taip, pagrįstas
nėra
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.

8

Eil.
Nr.
1
9
10

11

12
13

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
laikomasi nėra

3
Taip,
reikalavimų
2019-10-11 Nr. P-36.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2019- nėra
dienos)
11-07
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2019-11-12 Nr. A1-8958, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai

9

Eil.
Nr.
1
14
15

16
1
1
2

3

4

5

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
nėra

2
3
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
3
4
3 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 2267,49 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
2019-10-09 Nr. G6-14
nėra
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
nėra
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai

10

Eil.
Nr.
1
6
7

8

9
10

11

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo,
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3
Taip, pateikti

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
nėra

Ne, nepateikti

nėra

Taip, pagrįstas

nėra

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2019-12-13 Nr. P-43.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM

nėra
nėra

Rekomenduoja
ma

11

Eil.
Nr.
1

12
13

14
15

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2

3
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2019dienos)
12-31
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-01-02 Nr. A1-12,
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka
nenurodyta

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
nėra
nėra
nėra
Sprendime/pran
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką

12

Eil.
Nr.
1
16
1
1
2

3

4

5

6
7

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
4 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1385,82 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?

3
Ne, neapskųstas

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
nėra

3

2019-10-17 Nr. G6-15
Klaipėdos
TLK
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms

4
nėra
nėra

nėra

nėra

nėra
nėra
nėra

13

Eil.
Nr.
1

8

9
10

11

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

Taip, pagrįstas

nėra

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2019-11-18 Nr. P-41.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

nėra
nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens

14

Eil.
Nr.
1

12
13

14
15

16
1
1
2

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2019- nėra
dienos)
11-27
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2019-11-29 Nr. A1-9520, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
3
4
5 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 4136,24 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
2019-10-31 Nr. G6-18
nėra
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino

15

Eil.
Nr.
1

3

4

5

6
7

8

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

3
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
nėra
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
nėra
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
nėra
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
Taip, pagrįstas
nėra

16

Eil.
Nr.
1

9
10

11

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2019-12-13 Nr. P-43.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

nėra
nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.

17

Eil.
Nr.
1

12
13

14
15

16
1
1
2

3

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2019- nėra
dienos)
12-31
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-01-02 Nr. A1-13, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
3
4
6 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1318,26 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
2020-01-13 Nr. G6-1
nėra
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus

18

Eil.
Nr.
1

4

5

6
7

8

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

3
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
nėra
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
nėra
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
nėra
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
Taip, pagrįstas
nėra
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,

19

Eil.
Nr.
1

9
10

11

12

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2020-02-07
Nr. P-6.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
nėra
nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2020- nėra
dienos)
03-09
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Eil.
Nr.
1
13

14
15

16
1
1
2

3

4

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-03-09 Nr. A1-1660, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
3
4
7 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1981,82 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
2020-02-11 Nr. G6-2
nėra
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
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Eil.
Nr.
1
5

6
7

8

9

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo,
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)

3
Taip, pateikti

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
nėra

Taip, pateikti

nėra

Ne, nepateikti

nėra

Taip, pagrįstas

nėra

Taip,
reikalavimų

laikomasi nėra
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Eil.
Nr.
1
10

11

12
13

14

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK 2020-03-23 Nr. P-14. nėra
datos
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą
Ne,
nes
tai Rekomenduoja
nereglamentuota
SAM ma
įsakyme
Nr.
V-957. reglamentuoti
Sprendimas
asmeniui sprendimo
pateikiamas tik esant pateikimą
neigiamam
sprendimui asmeniui
(iki
(atsisakius kompensuoti išlaidų
išlaidas)
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2020- nėra
dienos)
03-26
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-03-26 Nr. A1-2262, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)

23

Eil.
Nr.

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

1
15

2
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka

16

Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
8 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1621,39 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?

1
1
2

3

4

5

6

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
3
4
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ne, neapskųstas
nėra
3

2020-02-14 Nr. G6-3
Klaipėdos
TLK
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus

4
nėra
nėra

nėra

nėra

nėra
nėra
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Eil.
Nr.
1
7
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II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo,
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3
Ne, nepateikti

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
nėra

Taip, pagrįstas

nėra

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2020-03-23 Nr. P-14.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui

nėra
nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
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Eil.
Nr.
1

12
13

14
15

16

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2

3
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2020dienos)
03-26
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-03-26 Nr. A1-2271,
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka
nenurodyta

Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?

Ne, neapskųstas

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
nėra
nėra
nėra
Sprendime/pran
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
nėra
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Eil.
Nr.
1
1
1
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II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
2
9 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 1686,90 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?

3
3

2020-06-02 Nr. G6-5
Klaipėdos
TLK
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4
4
nėra
nėra

nėra

nėra

nėra
nėra
nėra
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Eil.
Nr.
1
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II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

Taip, pagrįstas

nėra

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2020-07-15 Nr. P-22.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
neigiamam
sprendimui
(atsisakius kompensuoti
išlaidas)

nėra
nėra

Rekomenduoja
ma
reglamentuoti
sprendimo
pateikimą
asmeniui
(iki
išlaidų
apmokėjimo/per
vedimo į asmens
sąskaitą),
kadangi asmuo
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II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
turi turėti teisę
ginčyti
ir
teigiamą
jo
netenkinantį
sprendimą (pvz.
dėl nustatytos
kompensuotinos
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2020- nėra
dienos)
07-31
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-08-05 Nr. A1-4943, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?
2
3
4
10 PRAŠYMAS / SPRENDIMAS (kompensuota suma – 2214,23 Eur)
Asmens prašymo data ir Klaipėdos TLK registravimo data bei Nr.
2020-07-10 Nr. G6-6
nėra
Ar Klaipėdos TLK darbuotojas tikrino draustumą?
Klaipėdos
TLK nėra
darbuotojas
patikrino
draustumą,
tačiau
nustatyti per kiek dienų tai
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II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
4

3
buvo
atlikta
nėra
galimybės
Ar asmuo prašyme pasirašė, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami kompensuojant išlaidas
Taip, asmuo prašyme nėra
pasirašė, kad sutinka, jog
jo asmens duomenys bus
naudojami kompensuojant
išlaidas
Ar asmens prašymas pateiktas nepažeidžiant SAM įsakymo Nr. V-957 9 punkto reikalavimo (asmuo prašymą Taip, prašymas pateiktas nėra
pateikti turi teisę ne vėliau kaip per 1 metus nuo suteiktų paslaugų užsienio valstybėje gavimo dienos)
nepažeidžiant
SAM
įsakymo Nr. V-957 9
punkto reikalavimo
Ar kartu su asmens prašymu pateikti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo Taip, pateikti
nėra
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957) 9 p. nustatyti
dokumentai
Ar pateikti finansiniai dokumentai atitinka Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos Taip, pateikti
nėra
apraše (sąvokos aprašyme) nustatytus reikalavimus
Ar tarp pateiktų dokumentų yra nekompensuotinų išlaidų: 1) kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, Ne, nepateikti
nėra
vertimo išlaidų; 2) paciento mokesčių ir priemokų, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros
paslaugų tiekėjui; 3) išlaidų, neįrašytų į LR SAM patvirtintus ASPP, apmokamų PSDFB lėšomis, sąrašus, arba iš
esmės neatitinkančių į minėtus sąrašus įrašytų ASPP turinio; 4) išlaidų vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos
pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms
gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49, ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, ar ortopedijos
techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (jei yra, nurodyti, kas
konkrečiai pateikta ir kokia suma kompensuota).
Ar priimtas sprendimas kompensuoti išlaidas pagrįstas, ar pagrįsta nustatyta kompensavimo suma:
Taip, pagrįstas
nėra
•
apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuotos tokia apimtimi ir tvarka, kokia
būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos

30

Eil.
Nr.
1

9
10

11

II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,
2
teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai;
•
apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatytas
pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos
pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes,
galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
Ar laikytasi Darbo reglamento reikalavimų Komisijos nariams balsuojant (sprendimas priimamas dalyvaujant ne
mažiau nei pusei Komisijos narių paprasta balsų dauguma)
Komisijos protokolo reg. data ir Nr.; ar sprendimas priimtas per 30 d. d. nuo dokumentų gavimo Klaipėdos TLK
datos
Ar asmuo informuotas apie priimtą sprendimą

3

Taip,
laikomasi
reikalavimų
2020-08-07 Nr. P-23.
Sprendimas priimtas per
nustatytą terminą.
Ne,
nes
tai
nereglamentuota
SAM
įsakyme
Nr.
V-957.
Sprendimas
asmeniui
pateikiamas tik esant
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II DALIS
KLAUSIMAI PRAŠYMUI / SPRENDIMUI NAGRINĖTI
Specifiniai klausimai, kylantys iš srities reglamentavimo, faktinei veiklai įvertinti
Analizuojamas laikotarpis: 2019-07-01 – 2020-07-31.
Imtis: 10 sprendimų, dėl kurių kompensuotos sumos yra didžiausios.
Klausimai
Atsakymai, jų
pagrindimas, pastabos,

Pasiūlymai,
rekomendacijo
s
2
3
4
sumos dydžio ir
pan).
Apskaitos skyriaus atlikto pavedimo data (ar kompensacija pervesta per 30 d. nuo teigiamo sprendimo priėmimo Pavedimas atliktas 2020- nėra
dienos)
09-01
Pranešimo asmeniui išsiuntimo reg. data ir Nr. (turi būti išsiunčiamas per 3 d. d. po kompensacijos pervedimo)
2020-09-03 Nr. A1-5575, nėra
pranešimas
išsiųstas
tinkamai
Ar prašymo svarstymas ir sprendimo priėmimas atsispindi posėdžio protokole (ar įrašai Žurnale atitinka informaciją Taip, atitinka
nėra
protokole)
Ar pranešime pareiškėjui yra nurodyta sprendimo apskundimo tvarka
Ne, apskundimo tvarka Sprendime/pran
nenurodyta
ešime asmeniui
nurodyti
apskundimo
tvarką
Ar sprendimas dėl šio prašymo buvo apskųstas? Jei taip, ar buvo pakeistas sprendimas, ir, ar pagrįstos sprendimo Ne, neapskųstas
nėra
pakeitimo priežastys? Ar pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus?

