VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ 2022 METŲ VEIKLOS PLANO I–II KETVIRČIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2022 m. liepos 15 d. Nr. 7K-1397
Vilnius
VLK ir TLK 2022 m. veiklos plane iš viso 2022 m. numatytas 31 darbas (iš jų 6 darbai yra įvykdyti).
Planas patvirtintas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-617 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Programos kodas

Priemonės kodas

11-002

02-11-15 (TP)

Priemonės
pavadinimas

Tobulinti sveikatos
priežiūros
kompensavimą iš PSDF
lėšų, plėsti jos apimtį ir
prieinamumą
gyventojams

Kodas

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

Vertinimo kriterijus

Kodas

Pavadinimas

Matavimo
vnt.

Reikšmė

Pasiekta
reikšmė

Įvykdymo
proc.

Informacija apie įvykdymą / vykdymo eigą
Pradžia

Pabaiga

1

Tobulinti sutarčių sudarymo procesą.

1.1

Parengtas ir pateiktas SAM sutarčių sudarymo tvarkos aprašo
projektas. Šis projektas parengtas atsižvelgiant į sutarčių
valdymo skaitmenizavimo procesą ir (ar) (esant poreikiui) į
sveikatos sistemos pertvarką.

vnt.

1

VYKDOMA.
III ketv.
VLK direktoriaus 2022 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens
sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tobulinimo darbo grupės sudarymo“ buvo
sudaryta darbo grupė. Analizuojami sutarčių planavimo ir sudarymo aprašai. Darbo grupės posėdžiai
vyko 2022 m. birželio 15 d. ir 2022 m. liepos 1 d. Mažesnėmis grupelėmis dirbama nuolat.

IV ketv.

2

Atlikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių ASPĮ veiklos kokybės ir
efektyvumo vertinimo rodiklių, patvirtintų VLK
direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1K264 „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 ir tobulinti šių
rodiklių sąrašą.

2.1

Parengta ir paskelbta VLK ir TLK interneto svetainėje 2021
m. ASPĮ, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių
duomenų suvestinė; parengtas ir pateiktas SAM papildomas
stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ kokybės ir
efektyvumo (GDR) rodiklių sąrašo projektas.

vnt.

2

VYKDOMA.
Tobulinamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ kokybės ir
efektyvumo (gerų darbo rezultatų) rodiklių sąrašas. Parengta 2021 m. ASPĮ, teikiančių stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių
duomenų suvestinė ir paskelbta VLK interneto svetainėje:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzg2YjIyNDYtN2FlZi00YzgwLTk2MjQtNWQyMTJkMG
YyMzc4IiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl
9

I ketv.

IV ketv

3

Parengti savivaldybių asmens sveikatos priežiūros
viešųjų įstaigų nomenklatūroje numatomų sveikatos
centrų finansavimo modelio projektą.

3.1

Parengtas ir pateiktas SAM savivaldybių asmens sveikatos
priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūroje numatomų sveikatos
centrų finansavimo modelio projektas.

vnt.

1

VYKDOMA.
II ketv.
VLK direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1K-106 „Dėl Savivaldybių sveikatos priežiūros
centrų finansavimo modelio rengimo“ sudaryta darbo grupė parengė preliminarų savivaldybės
sveikatos centrų finansavimo modelį. Šis modelis 2022 m. gegužės 4 d. buvo pristatytas SAM
atstovams. Informacija apie pagrindinius finansavimo principus buvo pateikta SAM dėl šios rengiamo
Savivaldybės sveikatos centro darbo ir paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo.

III ketv.

4

Vykdyti medicininės reabilitacijos paslaugų, teikiamų
ir apmokamų pagal „žaliųjų koridorių“ principą,
stebėseną.
Parengti ir pateikti SAM asmens sveikatos priežiūros
paslaugų poreikio skaičiavimo metodikos projektą.

4.1

Atlikta medicininės reabilitacijos paslaugų, teikiamų ir
apmokamų pagal „žaliųjų koridorių“ principą, analizė ir
parengtos išvados (išvados pristatytos VLK direktoriui).
SAM pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikio
skaičiavimo metodikos projektas.

vnt.

1

PRIEMONĖS VYKDYMO TERMINAS NEPRASIDĖJĘS.

IV ketv.

IV ketv.

vnt.

1

VYKDOMA.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-89 buvo
sudaryta darbo grupė asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikio apskaičiavimo metodikos
projektui parengti. Šios darbo grupės posėdžiai įvyko 2022 m. sausio 28 d., 2022 m. gegužės 6 d. ir
2022 m. birželio 10 d.

I ketv.

IV ketv.

Parengti bendrą asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų
sąrašą.

6.1

Parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas,
reglamentuojantis PSDF lėšomis kompensuojamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir jų bazines kainas.

vnt.

1

VYKDOMA.
II ketv.
VLK direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1K-21 „Dėl Bendro asmens sveikatos priežiūros
paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo rengimo darbo grupės organizavimo“ buvo sudaryta darbo grupė,
kuriai pavesta iki 2022 m. gruodžio 1 d. parengti bendrą asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų
bazinių kainų sąrašą bei sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugas ir jų bazines kainas, pakeitimo projektus. Rengiamas bendras asmens sveikatos
priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašas.

IV ketv.

6.2

Parengti visų (47 vnt.) sveikatos apsaugos ministro įsakymų,
reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
bazines kainas, pakeitimo projektus.

proc.

100

VYKDOMA.
II ketv.
VLK direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1K-21 „Dėl Bendro asmens sveikatos priežiūros
paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo rengimo darbo grupės organizavimo“ buvo sudaryta darbo grupė,
kuriai pavesta iki 2022 m. gruodžio 1 d. parengti bendrą asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų
bazinių kainų sąrašą bei sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugas ir jų bazines kainas, pakeitimo projektus. Rengiami šių įsakymų projektai.

IV ketv.

5

6

5.1

7

Paviešinti informaciją apie 2021 m. PAASP įstaigų
pasiektas GDR rodiklių reikšmes (apskaičiuotas pagal
naują GDR rodiklių apskaičiavimo metodiką, taikomą
nuo 2022 m. sausio 1 d.).

7.1

Apskaičiuotos 2021 m. PAASP įstaigų pasiektų GDR rodiklių
reikšmės (pagal naują metodiką) parengtos vizualizacijai
atlikti ir ši informacija paskelbta ligonių kasų interneto
svetainėje.

vnt.

1

1

100

ĮVYKDYTA.
Parengta ir VLK interneto puslapyje (Veiklos sritys- > Gydymo įstaigoms ir partneriams - > Duomenų
analizės, rodikliai, vizualizacijos- > „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros geri darbo
rezultatai“) paskelbta 2021 m. PAASP įstaigų pasiektų GDR rodiklių reikšmių vizualizacija:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOThlNDg2MDUtNmIwNi00OGU2LWEyYjUtNzI2NTc2M
zk0YTJkIiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOj
l9

I ketv.

II ketv.

8

Gerinti receptinių vaistų prieinamumą pacientams ir
mažinti pacientų išlaidas kompensuojamiesiems
vaistams.

8.1

Parengtas ir pateiktas SAM teisės akto projektas, kuriuo iš
Kompensuojamųjų vaistų sąrašo (B sąrašo) į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų sąrašą (A sąrašą) būtų perkelta bent
1 farmakologinė vaistų grupė, nustatant daugiau šių vaistų
skyrimo indikacijų.

vnt.

1

1

100

ĮVYKDYTA.
II ketv.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-1039 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ iš Kompensuojamųjų vaistų sąrašo (B
sąrašo) į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašą (A sąrašą) buvo perkelti vaistai nuo skausmo –
nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai ir opioidų analogai.

IV ketv.

2

9

Tobulinti naujų kompensuojamųjų vaistų įtakos PSDF
biudžetui vertinimą.

9.1

Parengtas
VLK
direktoriaus
įsakymo
projektas,
reglamentuojantis kompensuojamųjų vaistų įtakos PSDF
biudžetui vertinimą (būtų vertinama visų naujų planuojamų
kompensuoti vaistų įtaka PSDF biudžetui; siekiama pradėti
vertinti šią įtaką 2023 m.).

vnt.

1

VYKDOMA.
II ketv.
Parengtas ir derinamas VLK direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl
Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į
kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

IV ketv.

10

Atlikti vaistų klinikinio efektyvumo vertinimą.

10.1

Įvertintas brangių vaistų (3 vnt.) klinikinis efektyvumas
praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo jų kompensavimo
pradžios; išvados pristatytos VLK direktoriui ir SAM.

vnt.

3

VYKDOMA.
II ketv.
Parengtas klinikinio efektyvumo vertinimo ataskaitos projektas derinamas su gydytojais specialistais.
Buvo vertinti 9 vaistai.

IV ketv.

11

Tobulinti medicinos pagalbos priemonių įrašymo į
Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP
sąrašą procesą, siekiant suderinti teisės aktų nuostatas
(Viešųjų pirkimų įstatymo ir teisės aktų,
reglamentuojančių vaistų ir MPP įrašymą į jų
kompensavimo sąrašus, nuostatas).

11.1

Pateikti siūlymai SAM dėl MPP įrašymo į Centralizuotai
apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąrašą proceso
tobulinimo ir, SAM pritarus šiems siūlymams, pateiktas teises
akto projektas.

vnt.

1

PRIEMONĖS VYKDYMO TERMINAS NEPASIBAIGĘS

II ketv.

IV ketv.

12

Tobulinti centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP
specifikacijų rengimo procesą, siekiant didesnio
skaidrumo ir konkurencijos.

12.1

Parengtas
VLK
direktoriaus
įsakymu
patvirtinto
Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP
specifikacijų rengimo bei šių preparatų ir priemonių tiekėjų
pateiktų pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo
projektas ir pasirinktos srities ekspertų paslaugų specifikacija.

vnt.

2

PRIEMONĖS VYKDYMO TERMINAS NEPASIBAIGĘS

II ketv.

IV ketv.

13

Didinti ortopedijos sektoriaus (ortopedijos įmonių, su
kuriomis sudarytos sutartys) kontrolės mastą.

13.1

Patikrintos ortopedijos įmonės, sudariusios sutartis dėl
apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau –
apdraustieji)
aprūpinimo
ortopedijos
techninėmis
priemonėmis, ir pagal rizikos vertinimo rezultatus priskirtos
didžiausios rizikos grupei.

vnt.

10

VYKDOMA.
II ketv.
TLK patikrino 11 ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos
techninėmis priemonėmis ir pagal rizikos vertinimo rezultatus priskirtų didžiausios rizikos grupei.
Patikrinimai atlikti – įvykdytas pirmasis kontrolės procedūrų etapas (pateiktos patikrinimo pažymos).
Atliekamas antrasis kontrolės procedūrų etapas (ekspertizės).

IV ketv.

14

Pagerinti klausos aparatų prieinamumą klausos negalią
turintiems asmenims, pradedant kompensuoti antrą
klausos aparatą vyresniems nei 24 m. asmenims.

14.1

Parengtas ir pateiktas SAM teisės akto projektas dėl antro
klausos aparato kompensavimo vyresniems nei 24 m.
asmenims ir, pasirašius šį teisės aktą sveikatos apsaugos
ministrui, pradėta kompensuoti po du klausos aparatus
apdraustiesiems.

vnt.

1

1

100

ĮVYKDYTA.
II ketv.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 29 d. įsakymui Nr. V1174 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234
„Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pradėta kompensuoti po
du klausos aparatus vyresniems nei 24 m. apdraustiesiems.

III ketv.

15

Sudaryti sąlygas geresnei cukrinio diabeto kontrolei,
gerinant insulino pompų prieinamumą (siekiama, kad
insulino pompos būtų kompensuojamos vyresniems nei
24 m. asmenims).

15.1

Parengtas teisės akto projektas dėl insulino pompų
kompensavimo apdraustiesiems, netaikant amžiaus ribojimo,
ir pateiktas SAM.

vnt.

1

1

100

ĮVYKDYTA.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymui Nr. V659 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių
(prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, insulino
pompos kompensuojamos apdraustiesiems, netaikant amžiaus ribojimo.

I ketv.

II ketv.

16

Pasirengti Europos Komisijos lėšomis kompensuoti
Lietuvos Respublikos valstybės sieną iš Baltarusijos
Respublikos kirtusiems užsieniečiams (toliau –
migrantai) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka suteiktų ir apmokėtų iš PSDF biudžeto asmens
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

16.1

Pasirengta migrantams Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
išlaidas kompensuoti Europos Komisijos projekto „Skubus
atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į
Lietuvą iš Baltarusijos“ lėšomis: bendradarbiaujant su SAM
pasirašyta ir pradėta įgyvendinti sutartis.

vnt.

1

VYKDOMA.
SAM ir VLK pasirašė Bendradarbiavimo sutartį dėl migrantams suteiktų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų išlaidų kompensavimo projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių
antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ lėšomis (VLK buvo užregistruota 2022 m. vasario 15 d., Nr.
1SUT-37), sutarties nuostatos suderintos.
TLK parengė 2021 m. ir 2022 m. sausio–gegužės mėn. migrantams suteiktų paslaugų ataskaitas ir
pateikė jas VLK. Šių ataskaitų pagrindu VLK parengė ir pateikė SAM sutartyje numatytą
informaciją (už 2021 m. ir 2022 m. sausio, vasario, kovo, balandžio mėn. suteiktas sveikatos
priežiūros palsaugas jau gauta dalinė kompensacija).

I ketv.

III ketv.

17

Tobulinti PSD mokestinę sistemą ir kompensavimo iš
PSDF mechanizmus.

17.1

Parengtas Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektas,
įgyvendinantis LRV programos priemonių plano 4.2.6 ir 4.5.2
priemones.

vnt.

1

VYKDOMA.
Pagal kompetenciją dalyvaujama SAM sudarytos darbo grupės veikloje (Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-405). Sveikatos draudimo
įstatymo pakeitimo projektas pateiktas SAM VLK 2022 m. gegužės 20 d. raštu Nr. 4K-4214, o
SAM 2022 m. gegužės 26 d. raštu Nr. 10-2476 projektą pateikė LRV.

I ketv.

IV ket.

18

Pasirengti VLK ir TLK buhalterinės apskaitos
perkėlimui į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
valdomą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų
sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemį ir
2022 m. vykdyti VLK ir TLK veiklos išlaidų apskaitą
šiame posistemyje.
Supaprastinti sprendimų dėl pacientų siuntimo
konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis į Europos
ekonominei erdvei priklausančias valstybes, Jungtinę
Karalystę ir Šveicariją priėmimo procedūras ir sąlygas.

18.1

Atlikti darbai, numatyti VLK ir TLK pasirengimo naudoti
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų
valdymo ir apskaitos posistemį plane, ir 2022 m. pradėta
vykdyti VLK ir TLK veiklos išlaidų apskaita šiame
posistemyje.

proc.

100

VYKDOMA.
VLK ir TLK pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Viešojo sektoriaus subjektų
pasirengimo perėjimui prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir
perėjimo veiksmų plane numatytų veiksmų įvykdymo ataskaitas, buvo suformuotos bandomosios
ataskaitos – jos pateiktos tvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

I ketv.

IV ketv.

19.1

Pateikti siūlymai ir Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir
(ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose
valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos
aprašo pakeitimo projektas SAM.

vnt.

1

ĮVYKDYTA.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-887 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl
Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose
valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo
pakeistas Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei
priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos aprašas, pagal kurį nuo
2022 m. liepos 1 d. buvo padidintos pacientų siuntimo gydytis į užsienį galimybės, nustatyta, kad
sprendimus dėl pacientų siuntimo gydyti į užsienį priima VLK direktoriaus įsakymu sudaryta
Sprendimų dėl pacientų gydymo užsienyje priėmimo komisija. VLK direktoriaus įsakymu buvo
patvirtintas šios komisijos darbo reglamentas.

I ketv.

II ketv.

19

1

100

3

20

Didinti visuomenės informuotumą apie ligų prevencijos
programas.

20.1

Parengtas visuomenės informavimo apie ligų prevencijos
programas ciklas.

vnt.

1

21

Tobulinti gyventojų aptarnavimo ir konsultavimo
elektroniniais būdais tvarką, siekiant sudaryti galimybę
gyventojams teikti asmenines konsultacijas.

21.1

Parengta
gyventojų
aptarnavimo
ir
konsultavimo
elektroniniais būdais tvarka, nustatanti asmeninių konsultacijų
telefonu teikimą gyventojams, ir parengtas VLK direktoriaus
įsakymo projektas.

vnt.

1

22

Efektyvinti VLK ir TLK veiklos procesus, pasitelkiant
Lean metodiką.

22.1

Optimizuoti pagrindiniai VLK veiklos procesai pagal Lean
metodiką.

vnt.

23

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

23.1

Suskaitmeninta sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugų valdymo proceso (sutarčių sudarymo proceso) dalis:
sukurtas portalas, skirtas prašymams sudaryti sutartį pateikti,
sutartims sudaryti ir pasirašyti.

23.2

I ketv.

IV ketv.

ĮVYKDYTA
II ketv.
Įsigaliojo VLK direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl Gyventojų
konsultavimo ir asmens duomenų teikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

II ketv.

30

VYKDOMA.
Vyksta numatytų procesų perkelimas į VISIO aplinką dėl jų koregavimo. Dirbama su skyrių
specialistais dėl VLK veiklos procesų optimizavimo.

I ketv.

IV ketv.

vnt.

1

VYKDOMA.
Programuojamas portalas, skirtas prašymams sudaryti sutartį pateikti, sutartims sudaryti ir pasirašyti,
kartu su TLK analizuojami tolesni sutarties sudarymo proceso etapai.

I ketv.

III ketv.

Suskaitmenintas grąžintinų lėšų pagal VLK ir vaistų
gamintojų sutartis apskaitos tvarkymas privalomojo sveikatos
draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA ir informacijos
perdavimas FVAIS.

vnt.

1

VYKDOMA.
Testuojamas (testavimo aplinkoje) sutarčių su vaistų gamintojais tvarkymo procesas.

I ketv.

I ketv.

23.3

Sukurtas įrankis, leidžiantis automatiniu būdu surinkti ir
apdoroti ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, darbuotojams
priskaičiuoto darbo užmokesčio duomenis.

vnt.

1

I ketv.

I ketv.

23.4

Sukurtas įrankis, leidžiantis automatiniu būdu surinkti ir
apdoroti ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, finansinės veiklos
ataskaitų duomenis.
Atlikta bendros visų viešųjų ligoninių išteklių valdymo ir
apskaitos sistemos (VLIVAS) sukūrimo galimybių studija.

vnt.

1

VYKDOMA.
ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio duomenų forma
buvo skaitmenizuota, atliktas jos testavimas. Darbo užmokesčio forma perkeliama į gamybinę
aplinką.
VYKDOMA.
ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, finansinių duomenų forma skaitmenizuojama testinėje aplinkoje.

I ketv.

II ketv.

vnt.

1

VYKDOMA.
Atlikta esamos situacijos analizė ir įstaigų apklausa. Gauti duomenys analizuojami ir rengiami
pasiūlymai, kaip procesas galėtų vykti ateityje.

I ketv.

IV ketv.

23.6

Skaitmenizuoti EDMIS veiklos procesai ir vykdomi
elektroniniai duomenų mainai su kitomis Europos Sąjungos
šalimis dėl atsiskaitymo už apdraustiesiems suteiktas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pagal fiksuotus dydžius ir
atsiskaitymo už asmens sveikatos priežiūrą, suteiktą dėl
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

vnt.

2

VYKDOMA.
Inicijuotas atsiskaitymo už išmokas natūra, gautas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų,
proceso skaitmenizavimas; testinėje aplinkoje realizuota dalis proceso, vykdomas testavimas.

I ketv.

IV ketv.

23.7

DPSDR administracinės paslaugos (duomenų privalomojo
sveikatos draudimo laikotarpiams formuoti priėmimas,
duomenų teisei į sveikatos draudimą valstybės lėšomis
patvirtinti priėmimas, DPSDR duomenų tikslinimas) perkeltos
į aukščiausią (V) brandos lygį – sukurtas įrankis, leidžiantis
gyventojui pačiam suformuoti ir pateikti skaitmeninį prašymą
dėl konkrečios administracinės paslaugos, gauto prašymo
duomenis apdoroti ir tvarkyti DPSDR elektroniniu būdu.

vnt.

1

VYKDOMA.
Atlikta VLK programinės įrangos techninių galimybių ir šios įrangos pakeitimo galimybių analizė,
parengta programinės įrangos (funkcionalumo plėtros) specifikacija, pradėtas projektavimo etapas.

I ketv.

IV ketv.

24.1

Parengtų ir pateiktų Sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitų
skaičius

vnt.

8

VYKDOMA.
I ketv.
SAM pateikta:
1. Sąskaitos, kurioje kaupiamos ASPĮ įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos,
atlyginti, 2021 m. veiklos ataskaita (2022 m. vasario 23 d., Nr. 4K-1724) ir 2022 m. I ketv. veiklos
ataskaita (2022 m. balandžio 28 d., Nr. 4K-3554);
2. Sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl
paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, 2021 metų sąmatos vykdymo rinkinys (2022 m. vasario
24 d., Nr. 4K-1765).

IV ketv.

23.5

24

Administruoti sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai
dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti

Sutrumpinimai:
ASPĮ
– asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
DPSDR
‒ draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras.
EDMIS
‒ Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinė sistema;
– Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema;
FVAIS
– geri darbo rezultatai;
GDR
LRV
‒ Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
MPP
– medicinos pagalbos 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.

VYKDOMA.
TLK pateikė pasiūlymus dėl informavimo apie ligų prevencijos programas. Kai kurios priemonės
įgyvendintos: 1. parengtas ir 25 000 egz. tiražu išspausdintas bei išplatintas leidinukas „Atmintinė
apie ligų prevencijos programas ir mano sveikatą“, skirtas gyventojams; 2. gydytojams dalinami
lipnūs atplėšiami lapeliai, kviečiantys pacientus dėl ligų prevencijos kreiptis į šeimos gydytoją dėl ligų
prevencijos; 3. sudaryta komisija ir paskelbtas konkursas visuomenės informavimo apie ligų
prevencijos programas, vykdomas PSDF biudžeto lėšomis, kampanijos parengimo ir organizavimo
paslaugoms įsigyti; 4. rengiami ir platinami pranešimai, raginantys žmones pasitikrinti pagal ligų
prevencijos programas (per VLK interneto svetainę, naujienų agentūrą ELTA, socialinį tinklą
Facebook ); 5. sudaroma sutartis dėl visuomenės nuomonės tyrimo „Šalies gyventojų informuotumas
ir įsitraukimas į ligų prevencines programas“; 6. tęsiamas visą Lietuvą apimantis komunikacijos
projektas „Žinoti sveika“. Buvo atnaujinti filmukai, infografikai apie ligų prevenciją, kuriuos
transliuoja Lietuvos gydymo įstaigos ir vaistinės, visuomenės sveikatos centrai ir biurai, savivaldybės,
švietimo įstaigos, bibliotekos ir kitos institucijos; 7. š. m. gegužės 7–9 d. Vilniuje VLK ir TLK
darbuotojai Europos dienos šventėje kvietė vilniečius bei miesto svečius tikrintis pagal ligų
prevencijos programas; 8. SAM pateikta informacija apie prevenciją dėl SAM rengiamo lankstuko; 9.
TLK nuolat organizuoja teminius susitikimus su gyventojais, kuriuose kalbama ligų prevencijos
temomis; 10. TLK organizuoja lauko reklamą ir savo veiklos zonose įgyvendina kitas ryšių su
visuomene priemones apie ligų prevenciją.
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