VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANO I–II KETVIRČIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2021 m. liepos 16 d. Nr. 7K-1396
Vilnius
VLK ir TLK 2021 m. veiklos plane iš viso 2021 m. numatytas 31 darbas (2 darbai yra įvykdyti, 29 darbų įvykdymo terminas nepasibaigęs).

Planas patvirtintas
Programos kodas
Priemonės kodas
Priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1048 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“
04.001
01-01-01
Kompensuoti draudžiamiesiems suteiktos sveikatos priežiūros išlaidas

Įstaigos veiksmas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

Vertinimo kriterijus

Kodas

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Matavimo vnt.

Planuota
reikšmė

1

Parengti informacinį pranešimą apie šeimos
gydytojo paslaugų prieinamumo pokyčius.

1.1

Apylinkių, kuriose šeimos gydytojo komandos
paslaugos buvo suteiktos per 7 kalendorines
dienas (ne skubiu atveju), dalies, palyginti su
bendru apylinkių skaičiumi, didėjimas.

proc.

2

Apskaičiuoti metinių antrinės ir tretinės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo stebėsenos rodiklių
reikšmes.

2.1

Pacientų,
gavusių
antrinės
ir
tretinės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas ne vėliau kaip per 30 dienų, dalies
didėjimas, palyginti su praėjusiais metais.

3

Tobulinti sutarčių sudarymo procesą, įvertinus
naują sutarčių sudarymo tvarką (kai ASPĮ sudaro
sutartį su viena TLK).

3.1

4

Keisti PAASP gerų darbo rezultatų rodiklių
reikšmių skaičiavimo metodiką ir tobulinti
apmokėjimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius
tvarką.

5

Pasiekta
reikšmė

Įvykdymas
proc.

Informacija apie įvykdymą / vykdymo eigą
Pradžia

Pabaiga

85

VYKDOMA. 2021 m. II ketvirtį apylinkės, kuriose šeimos gydytojo komandos paslaugos buvo suteiktos per II ketv.
7 kalendorines dienas, sudarė 84,7 proc. bendro apylinkių skaičiaus.

IV ketv.

proc.

2

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

Parengti ir SAM pateikti sutarčių sudarymo ir
sutartinių sumų planavimo aprašų pakeitimo
projektai.

vnt.

2

VYKDOMA. VLK direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1K-160 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir II ketv.
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių planavimo ir sudarymo tobulinimo darbo grupės sudarymo“
buvo sudaryta darbo grupė, kuri vertina galiojančius teisės aktus ir teikia siūlymus dėl jų koregavimo.

IV ketv.

4.1

Atsižvelgiant į atliktos PAASP gerų darbo
rezultatų rodiklių reikšmių skaičiavimo analizės
rezultatus, parengta nauja gerų darbo rezultatų
skaičiavimo metodika ir pakeista apmokėjimo
pagal gerų darbo rezultatų rodiklius tvarka.

vnt.

2

VYKDOMA. VLK direktoriaus 2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-82 ,,Dėl Gerų pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros rezultatų rodiklių skaičiavimo metodikos rengimo darbo grupės sudarymo“
sudaryta darbo grupė, kuri rengia naują gerų darbo rezultatų skaičiavimo metodiką.

I ketv.

IV ketv.

Parengti stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ
kokybės ir efektyvumo (gerų darbo rezultatų)
rodiklių sąrašą bei mokėjimo pagal šiuos
rodiklius metodiką.

5.1

Parengtas stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ
kokybės ir efektyvumo rodiklių sąrašas ir
mokėjimo pagal šiuos rodiklius metodika.

vnt.

2

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

I ketv.

III ketv.

6

Parengti naujų stacionarinių asmens sveikatos
priežiūros
paslaugų
vartojimo
rodiklių
skaičiavimo metodiką.

6.1

Parengta naujų stacionarinių asmens sveikatos
priežiūros
paslaugų
vartojimo
rodiklių
skaičiavimo metodika.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

I ketv.

IV ketv.

7

Atlikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių ASPĮ veiklos kokybės ir
efektyvumo vertinimo rodiklių, patvirtintų VLK
direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.
1K-264 „Dėl stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos
kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo,
šių rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos ir
duomenų apie pasiektas šių rodiklių reikšmes
suvestinės formos patvirtinimo“, reikšmių
stebėseną.

7.1

Parengta ir paskelbta VLK interneto svetainėje
2020 m. ASPĮ, teikiančių stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir
efektyvumo
vertinimo
rodiklių
duomenų
suvestinė.

vnt.

1

ĮVYKDYTA. Parengta ir paskelbta VLK interneto svetainėje 2020 m. ASPĮ, teikiančių stacionarines II ketv.
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų
suvestinė
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzg2YjIyNDYtN2FlZi00YzgwLTk2MjQtNWQyMTJkMGYyMz
c4IiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl9).

II ketv.

1

100

Įstaigos veiksmas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

Vertinimo kriterijus

Kodas

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Matavimo vnt.

Planuota
reikšmė

Pasiekta
reikšmė

Įvykdymas
proc.

8

Apskaičiuoti stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ veiklos
kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo
rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra privalomojo
sveikatos
draudimo
informacinė
sistema
SVEIDRA, reikšmes (rodikliai patvirtinti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
teikiančių stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos
efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių
rodiklių
duomenų
suvestinių
formų
patvirtinimo“).

8.1

Apskaičiuotos ASPĮ, teikiančių stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos
kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių
reikšmės, šių duomenų suvestinė pateikta SAM.

vnt.

1

1

100

9

Kasmet atrankos būdu vertinti atskirų ASPĮ
duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į Sąnaudų
apskaitos modelį, atitiktį atitinkamos ASPĮ
buhalterinės apskaitos duomenims, siekiant, kad
ASPĮ teikiami duomenys sveikatos priežiūros
paslaugų kainai apskaičiuoti būtų teisingi.

9.1

Įvertinta atrankos būdu pasirinktų ASPĮ duomenų
apie sąnaudas, įtrauktas į Sąnaudų apskaitos
modelį, atitiktis atitinkamos ASPĮ buhalterinės
apskaitos duomenims.

proc.

10

Išanalizuoti PSDF biudžeto išlaidas
regionų TLK aptarnavimo zonas.

pagal

10.1

Atlikta PSDF biudžeto išlaidų pagal regionų TLK
aptarnavimo zonas analizė ir parengtos išvados
bei pasiūlymai VLK vadovybei.

11

Išanalizuoti PSDF biudžeto išlaidas pagal
apdraustųjų PSD grupes, ieškant galimybių
tobulinti PSDF lėšų paskirstymą.

11.1

12

Vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos,
paskelbtos Lietuvos Respublikos teritorijoje,
sąlygomis stebėseną pagal patvirtintus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant
Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbtai
valstybės
lygio
ekstremaliajai
situacijai
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
rodiklius.

13

Atlikti kompensuojamųjų vaistų, kuriems tenka
didžiausios išlaidos, išdavimo analizę, nustatant,
kokią dalį (proc.) sudaro skirtingose vaistinėse
išduoti pigiausi vaistai pagal atitinkamas
kompensuojamųjų vaistų grupes, palyginti su
bendru išduotų tų pačių grupių vaistų skaičiumi.
Tose vaistinėse, kuriose išduotų atitinkamų
grupių pigiausių vaistų dalis (proc.), palyginti su
bendru išduotų tų pačių grupių kompensuojamųjų
vaistų skaičiumi, yra mažiausia, atlikti tikrinimus.

Informacija apie įvykdymą / vykdymo eigą
Pradžia

Pabaiga

ĮVYKDYTA. Apskaičiuotos ASPĮ, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos II ketv.
kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių reikšmės, šių duomenų suvestinė pateikta SAM 2021 m.
vasario 5 d. VLK raštu Nr. 4K-1170 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 2020 m. veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių“.

II ketv.

100

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

Atlikta PSDF biudžeto išlaidų pagal apdraustųjų
PSD grupes analizė ir parengtos išvados bei
pasiūlymai VLK vadovybei.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

12.1

VLK interneto svetainėje paskelbta informacija
apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos,
paskelbtos Lietuvos Respublikos teritorijoje,
sąlygomis pagal patvirtintus stebėsenos rodiklius.

vnt.

10

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

13.1

Suvartotų kompensuojamųjų generinių vaistų
DDD dalies, palyginti su bendru suvartotų
kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiumi,
didėjimas.

proc.

59

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

Įstaigos veiksmas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

Vertinimo kriterijus

Kodas

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Matavimo vnt.

Planuota
reikšmė

14

Didinti TLK ir ūkio subjektų sutarčių dėl
kompensuojamųjų MPP įsigijimo išlaidų
kompensavimo sudarymo mastą, siekiant
didesnio šių MPP prieinamumo apdraustiesiems
PSD.

14.1

Vidutinio metinio kompensuojamųjų MPP, skirtų
šlapimo
ir
išmatų
nelaikymui
(arba
inkontinencijai) koreguoti, įsigytų vienetų
skaičiaus, tenkančio vienam apdraustajam PSD,
naudojančiam šias MPP, didėjimas.

proc.

6

15

Tobulinti TLK sudaromų sutarčių su vaistinėmis
procesą ir mažinti vaistinių administracinę naštą,
siekiant, kad TLK sutartis su vaistinėmis sudarytų
ne vieneriems, o trejiems metams.

15.1

Parengtas TLK ir vaistinių sutarčių dėl
kompensuojamųjų vaistų ir MPP įsigijimo išlaidų
apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sudarymo
tvarkos aprašo pakeitimo projektas.

vnt.

16

Tobulinti kompensuojamųjų vaistų ir MPP
kainodarą, siekiant didinti kompensuojamųjų
vaistų prieinamumą gyventojams.

16.1

Pateikti pasiūlymai SAM dėl kompensuojamųjų
vaistų ir MPP kainodaros tobulinimo.

17

Inicijuoti
derybas
su
gamintojais
dėl
centralizuotai apmokamų vienintelio gamintojo
vaistų kainų mažinimo.

17.1

18

Griežtinti ortopedijos įmonių kontrolę.

19

Didinti
kompensuojamų
prieinamumą.

akinių

20

Didinti ortodontinių aparatų prieinamumą.

lęšių

Pasiekta
reikšmė

Įvykdymas
proc.

Informacija apie įvykdymą / vykdymo eigą
Pradžia

Pabaiga

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.
Pasiūlymus dėl sutarčių su vaistinėmis sudarymo VLK pateikė:
Panevėžio TLK 2021 m. vasario 12 d. raštu Nr. 12-483;
Šiaulių TLK 2021 m. vasario 15 d. raštu Nr. S-529;
Kauno TLK 2021 m. vasario 15 d. raštu Nr. 3-279;
Vilniaus TLK 2021 m. sausio 29 d. raštu Nr. 3SP-1.

II ketv.

III ketv.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

Vienintelio gamintojo vaistų, kurie vartojami
stacionare ir įsigyjami centralizuotai, kainų
mažėjimas, palyginti su praėjusiais metais.

proc.

6

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

18.1

Kiekviena ortopedijos įmonė, sudariusi sutartis
dėl apdraustųjų PSD aprūpinimo OTP, patikrinta
bent vieną kartą per trejus metus.

proc.

100

VYKDOMA. Panevėžio TLK buvo pavesta patikrinti 5 įmones (2 įmones – dėl OTP išdavimo, 3 ASPĮ – II ketv.
dėl siuntimų gauti OTP pagrįstumo). Apie atliktus patikrinimus VLK buvo informuota 2021 m. gegužės 19
d. raštu Nr. 12-1697 ir 2021 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 12-1806.
Šiaulių TLK buvo pavesta patikrinti 3 įstaigas (UAB „Audiomedika“, AB „Ortopedijos technika“ bei VšĮ
Respublikinė Šiaulių ligoninė). Apie atliktus patikrinimus VLK buvo informuota 2021 m. gegužės 31 d.
raštu Nr. S-1856.
Kauno TLK buvo pavesta patikrinti 3 įstaigas (UAB „Biomedikos centras“, UAB „Surdotechnika“ ir
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas dėl siuntimų įsigyti OTP pagrįstumo.) Apie
atliktus patikrinimus VLK buvo informuota 2021 m. gegužės 27 d. raštu Nr. 3-1128.
Klaipėdos TLK buvo pavesta patikrinti 2 įstaigas (UAB „OrtoPro“ ir UAB „Otomedika“). VLK pateiktos
patikrinimo pažymos. Vykdomas antrasis kontrolės procedūros etapas – ekspertizės.

IV ketv.

18.2

Kartu su Valstybine akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnyba prie SAM atlikti visų
galūnių protezus gaminančių ortopedijos įmonių
patikrinimai.
Įvertintos akinių lęšių skyrimo sąlygos ir
parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymo
projektas dėl akinių lęšių kompensavimo tvarkos
pakeitimo.

proc.

100

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

vnt.

1

VYKDOMA. Atsižvelgiant Akinių lęšių kompensavimo tvarkos tobulinimo darbo grupės pateiktus II ketv.
pasiūlymus, buvo parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo
Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, pagal kurį akinių lęšiai bus
kompensuojami analogiškai kaip OTP.

IV ketv.

Gavus SAM Ortopedijos techninių priemonių
kompensavimo komisijos sprendimą su ministro
rezoliucija dėl ortodontinių aparatų (ortodontinių
teinerių,
greitojo
plėtimo
aparatų,
dvižandikaulinių funkcijų aparatų (abiejų
žandikaulių veido kaukė), viršutinio žandikaulio
veido kaukių, viršutinio žandikaulio distalinių
tempimo aparatų, ortodontinių minisraigtų
skeletinei atramai) įtraukimo į kompensuojamąjį
medicinos priemonių sąrašą, apskaičiuotos
ortodontinių aparatų bazinės kainos ir parengtas
ministro įsakymo projektas.

vnt.

1

VYKDOMA. SAM OTP kompensavimo komisija sprendimą dėl ortodontinių aparatų (ortodontinių II ketv.
teinerių, greitojo plėtimo aparatų, dvižandikaulinių funkcijų aparatų (abiejų žandikaulių veido kaukė),
viršutinio žandikaulio veido kaukių, viršutinio žandikaulio distalinių tempimo aparatų, ortodontinių
minisraigtų skeletinei atramai (sprendimas nepriimtas)) įtraukimo į kompensuojamąjį medicinos priemonių
sąrašą priėmė 2021 m. birželio 10 d. OTP bazinių kainų komisija per 60 dienų nuo išvados gavimo
apskaičiuos ortodontinių aparatų bazines kainas.

IV ketv.

19.1

20.1

Įstaigos veiksmas
Kodas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

Vertinimo kriterijus

Pavadinimas

21

Didinamas visuomenės
apdraustųjų PSD aprėptis.

22

Optimizuoti ir efektyvinti VLK veiklos procesus.

informuotumas

ir

Kodas

Pavadinimas

Matavimo vnt.

Planuota
reikšmė

21.1

Parengtas visuomenės informavimo apie PSD
naudą ciklas.

vnt.

22.1

Pasirinkta kokybės vadybos metodų apimtimi
įdiegta LEAN vadybos sistema.

vnt.

Pasiekta
reikšmė

Įvykdymas
proc.

Informacija apie įvykdymą / vykdymo eigą
Pradžia

Pabaiga

1

VYKDOMA. 1. II ketvirtį įvyko 2 VLK ir TLK ryšių su visuomene specialistų pasitarimai dėl priemonės II ketv.
įgyvendinimo. Aptartos darbų gairės dėl kiekvienos TLK unifikuoto ryšių su visuomene duomenų rinkinio
temų, peržiūrėti pavyzdžiai, pateiktos pastabos. Atrinkta informacija ir nuotraukos Panevėžio TLK duomenų
rinkiniui „PSD garantijos Lietuvoje“, užsakyta profesionaliai parengti dviejų rūšių skaidres (skirtas interneto
svetainei ir susitikimams su tikslinėmis grupėmis).
2. Apie PSD teikiamas galimybes kuriami ir skelbiami trumpi filmukai bei infografikai (skelbiama interneto
svetainėje ir socialiniuose tinkluose Facebook , Flickr , Instagram , Youtube ).
3. Rengiami ir skelbiami pranešimai spaudai (skelbiami ligonių kasų interneto svetainėje
www.ligoniukasa.lrv.lt ir naujienų agentūros interneto svetainėje).
4. Siekiant jaunimą informuoti apie PSD naudą, ligonių kasų socialinė reklama buvo atspausdinta ant
sąsiuvinių viršelių.
5. Vykdomas tęstinis projektas „Žinoti sveika“. Pagal projektą „Žinoti sveika“ sukurti vaizdo įrašai
viešinami ne tik daugelyje Lietuvos gydymo įstaigų, VLK interneto svetainėje, bet ir socialinėse paskyrose,
transliuojami TLK gyventojų aptarnavimo skyrių, vaistinių ekranuose ir kt.
6. 2021 m. balandį pradėjo veikti nauja ligonių kasų interneto svetainė www.ligoniukasa.lrv.lt, kurioje
lankytojams pateikiama išsami informacija apie PSD ir visus su juo susijusius klausimus. Svetainė veikia
portale „Mano Vyriausybė“. Naujoji svetainė sukurta VLK ir penkių TLK – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio – svetainių pagrindu. Nuo balandžio visa unifikuota informacija apie ligonių kasų
veiklą pateikiama viename interneto tinklalapyje.
Šiaulių TLK: rodomi 3 vaizdo klipai: „Ką reikia žinoti apie generinius vaistus?“, „Kaip įsigyti
kompensuojamųjų vaistų pigiau?“, „Kaip nepermokėti už vaistus?“ kino teatre „Forum Cinemas“
Šiauliuose.
Sukurtas vaizdo klipas „Ligonių kasos apmoka už kraujo tyrimus antikoaguliantais gydomiems pacientams“,
kuris 1 savaitę rodomas per Šiaulių apskrities televiziją, Telšių krašto televiziją, Mažeikių regioninę
televiziją.
Kauno TLK: 37 dienas buvo demonstruojami socialinės reklamos vaizdo klipai apie prevencines sveikatos
programas viešojo transporto monitoriuose (rodyta 566 100 kartų). Nuotoliniu būdu buvo perskaityti trys
pranešimai tema „Privalomojo sveikatos draudimo garantijos užsienyje“ – Užimtumo tarnybos (UT) Kauno
skyriaus, UT Raseinių skyriaus ir Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojams. Kontaktiniu būdu buvo
pristatytas pranešimas Lietuvos diabeto asociacijos organizuotame susitikime tema „Privalomojo sveikatos
draudimo garantijos sergantiems cukriniu diabetu“ (dalyvių skaičius – 63 asmenys).
Klaipėdos TLK: parengtos skaidrės apie e. paslaugas, parengti ir TLK svetainėje paskelbti 3 informaciniai
straipsniai visuomenei (žalų PSDF biudžetui atlyginimas; Europos sveikatos draudimo kortelės nauda ir
užsakymo galimybės; klientų aptarnavimo pasikeitimai po karantino).
Vilniaus TLK: nuotoliniu būdu Lietuvos sveikatos sistema buvo pristatyta Vilniaus miesto turizmo ir verslo
plėtros agentūros „Go Vilnius“ Baltarusijos įmonei organizuotame seminare; pristatytas pranešimas
Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro Facebook tiesioginėje
vaizdo transliacijoje tema „PSD po mokyklos – tai, ką tau reikia žinoti“ (daugiau kaip 600 peržiūrų).
Parengti ir paskelbti TLK interneto svetainėje ir žiniasklaidoje pranešimai apie Vilniaus TLK veiklą ir
medicinos paslaugas Lietuvoje, asmenims, dirbantiems užsienyje, persirgusiųjų COVID-19 reabilitaciją,
PSD jaunimui, prevencijos programas.
Panevėžio TLK: sukurti lipdukai ant miesto maršrutinių autobusų Panevėžyje, Utenoje, Rokiškyje ir
Visagine, ant pastatų pakabinti tentai bei plakatai Pasvalyje, Kupiškyje, Biržuose, Anykščiuose, Molėtuose,
Ignalinoje, Zarasuose tema „PSD garantijos Lietuvoje“. Su PSD garantijomis Lietuvoje per nuotolines
netradicines pamokas supažindinti 10-ies mokyklų abiturientai.

IV ketv.

1

VYKDOMA. Nustatyti ir VLK darbuotojams pristatyti darbo su VLK veiklos procesais principai. VLK II ketv.
veiklos procesai peržiūrimi vadovaujantis LEAN metodika ir perkeliami į naujai sukurtą erdvę. Sukurta
veiklos tobulinimo idėjų (Kaizen ) teikimo sistema (įrankis ir jų teikimo tvarka).

IV ketv.

Įstaigos veiksmas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

Vertinimo kriterijus

Kodas

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Matavimo vnt.

Planuota
reikšmė

23

Skaitmeninti sveikatos draudimo sistemos
valdymą, siekiant efektyvinti VLK veiklą ir
mažinti jos administracinę naštą.

23.1

Atlikta sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugų valdymo skaitmeninimo galimybių
analizė, aprašyti sutarčių valdymo procesų
skaitmeninimo tobulinimo poreikiai ir parengtas
sutarčių valdymo procesų skaitmeninimo planas.

vnt.

23.2

Suskaitmenintas medicininės reabilitacijos ir
prevencinių programų sąskaitų priėmimo
procesas: šis procesas išanalizuotas ir parengti
užsakymai pritaikyti informacinių sistemų
procesus.
Suskaitmenintas gyventojų teikiamų dokumentų /
duomenų,
kurių
pagrindu
Draudžiamųjų
privalomuoju sveikatos draudimu registre
formuojami privalomojo sveikatos draudimo
laikotarpiai, pateikimo procesas, atsisakyta
duomenų / dokumentų tvarkymo, kurie gaunami
iš pirminių duomenų šaltinių automatiniu būdu.

23.4

Pasiekta
reikšmė

Įvykdymas
proc.

Informacija apie įvykdymą / vykdymo eigą
Pradžia

Pabaiga

1

VYKDOMA. Atlikta analizė, peržiūrėti ir suvienodinti TLK veiklos procesai, apimantys prašymų sudaryti II ketv.
sutartį pateikimą ir vertinimą, sutarčių sudarymą ir vykdymą.

IV ketv.

vnt.

2

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

vnt.

1

VYKDOMA. Parengtas LRV 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro II ketv.
reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas, suderintas su valstybės
institucijomis ir SAM 2021 m. birželio 18 d. raštu Nr. 10-3710 pateiktas LRV. Įkeltas į teisės aktų
informacinę sistemą.

IV ketv.

Sukurtas EVIS Labai retoms būklėms gydyti
skirtų vaistų ir MPP įsigijimo išlaidų
kompensavimo posistemis.

proc.

100

VYKDOMA. Sukurta išorinio portalo tęstinė versija. Vyksta vidinio portalo posistemio programavimo II ketv.
darbai.

IV ketv.

23.5

Sukurta informacinės sistemos IDRUG IS (versija
2) Kompensuojamųjų vaistų posistemio testinė
versija.

proc.

100

VYKDOMA. Atlikta informacinės sistemos IDRUG IS Kompensuojamųjų vaistų posistemio naujos II ketv.
versijos analizė.

IV ketv.

23.6

Atlikta užsakymo suskaitmeninti grąžintinų lėšų
pagal VLK ir vaistų gamintojų sutartis apskaitos
tvarkymą analizė ir parengtas veiksmų planas.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

II ketv.

IV ketv.

23.7

Sukurtas įrankis, leidžiantis automatiniu būdu
surinkti ir apdoroti ASPĮ, sudariusių sutartis su
TLK, finansinės veiklos ataskaitų duomenis.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

IV ketv.

IV ketv.

23.8

Sukurtas įrankis, leidžiantis apdoroti ASPĮ,
sudariusių sutartis su TLK, darbuotojams
(gydytojams) priskaičiuoto darbo užmokesčio
duomenis.

vnt.

1

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS NESIBAIGĘS.

IV ketv.

IV ketv.

23.3

Sutrumpinimai:
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
DDD ‒ vidutinė palaikomoji dienos dozė, angl. Defined Daily Dose ;
EVIS ‒ Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema;
‒ Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinė sistema;
IDRUG IS
LRV
‒ Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
MPP
– medicinos pagalbos priemonės;
OTP
‒ ortopedijos techninės priemonės;
PAASP ‒ pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra;
PSD
‒ privalomasis sveikatos draudimas;
PSDF ‒ Privalomojo sveikatos draudimo fondas;
SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
TLK
– teritorinės ligonių kasos;
VLK
‒ Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

