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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-04.001-01-01

R-04.001-01-02

R-04.001-01-03

R-04.001-01-04

R-04.001-01-05

R-04.001-01-06

R-04.001-01-07

R-04.001-01-08
(01-01)

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas
1 tikslas (Įgyvendinti solidarumo,
teisumo ir visuotinumo principus
privalomojo sveikatos draudimo
srityje)
Prioritetinių paslaugų (specializuotų
ambulatorinių, priėmimo-skubiosios
pagalbos, dienos stacionaro, dienos
chirurgijos, stebėjimo) skaičiaus,
tenkančio 100 gyventojų, didėjimas
(procentais)
Lėšų dalies, mokamos už
skatinamąsias paslaugas, gerus darbo
rezultatus, šeimos gydytojo darbą ir
kaimo gyventojų aptarnavimą
didėjimas, palyginti su lėšų dalimi,
mokama už pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugas
(procentais)
Mažėjanti pacientų priemokų už
kompensuojamuosius vaistus dalis,
palyginti su bendra kompensuojamųjų
vaistų įsigijimo išlaidų suma
(procentais)
Vienintelio gamintojo gaminamų
vaistų, vartojamų stacionare, įsigijamų
centralizuotai, kainų mažėjimas,
palyginti su praėjusiais metais
(procentais)
Ligonių kasų lankytojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis didėjimas
(procentais)
Visuomenės informuotumo apie
ligonių kasų veiklą didėjimas
(procentais)
Visuomenės informuotumo apie
Asmenų, priskirtinų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių programą, didėjimas
(procentais)
„Vieno langelio“ principo
įgyvendinimo mastas (procentais)
Užtikrinti draudžiamiesiems
privalomuoju sveikatos draudimu
valstybės nustatytą sveikatos
priežiūrą

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdyta
įvykdyta
planas
procentais

0,1
(planuota
reikšmė
299 vnt.)

4,8
(laukiama
reikšmė
313 vnt.)

104,7

25,2

25,5

101,2

19

20

95,0

3,1

11

104,7

57

98

171,9

1

5

107,3

1

0

0,0

65

65

100,0

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

P-04.001-01-01-01

Dienos stacionaro paslaugų skaičiaus,
tenkančio 10 000 gyventojų, didėjimas
(vienetais)

P-04.001-01-01-02

Ambulatorinės reabilitacijos dalies
visoje reabilitacijos paslaugų
struktūroje didėjimas (procentais)
Planinių kontrolės procedūrų skaičiaus
didėjimas, palyginti su bendru
kontrolės procedūrų skaičiumi
(procentais)
Kompensuojamųjų generinių vaistų
receptų skaičiaus didėjimas, palyginti
su bendru kompensuojamųjų vaistų
receptų skaičiumi (procentais)
Nepertraukiamas ASPĮ aprūpinimas
centralizuotai apmokamais vaistais ir
MPP (procentais)
Pacientų, laukiančių klubo ir kelio
sąnario pirminių endoprotezavimo
operacijų, eilės pagal metinį vidurkį
mažėjimas, palyginti su praėjusiais
metais (procentais)
Centralizuotai perkamų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių
apskaitos bei kompensacijos laukimo
eilių valdymo informacinės sistemos
sukūrimas ir įdiegimas (procentais)
Ortopedijos technikos priemonių
įsigijimo išlaidų kompensavimo
efektyvumo didėjimas (procentais)
AR-DRG klasifikavimo sistemos 6.0
versijos, naudojamos stacionarinių
paslaugų teikimo išlaidoms apmokėti,
licencijos pratęsimas arba
klasifikavimo sistemos naujos versijos
įsigijimas (vienetais)
Stebimų Privalomojo sveikatos
draudimo sistemos funkcionavimo
rodiklių skaičius, palyginti su bendru
Privalomojo sveikatos draudimo
sistemos funkcionavimo rodiklių
skaičiumi (procentais)
Personalo valdymo politikos
įgyvendinimas ir ligonių kasų
darbuotojų kompetencijų modelio
įdiegimas (procentais)
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto planavimo ir lėšų paskirstymo
bei konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
parengimo nustatytu laiku užtikrinimas

P-04.001-01-01-03

P-04.001-01-01-04

P-04.001-01-01-05

P-04.001-01-01-06

P-04.001-01-01-07

P-04.001-01-01-08

P-04.001-01-01-09

P-04.001-01-01-10

P-04.001-01-01-11

P-04.001-01-01-12

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdyta
įvykdyta
planas
procentais
1
338
117,8
(planuota
(laukiama
reikšmė
reikšmė
1902 vnt.)
2240 vnt.)
33,5
33,1
98,8

70

61

87,1

51,5

50,6

98,3

90

90

100,0

2

0

0,0

75

25

33,3

2

6,2

104,2

1

1

100,0

80

60

75,0

100

100

100,0

100

100

100,0

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdyta
įvykdyta
planas
procentais

(procentais)
P-04.001-01-01-13

P-04.001-01-01-14
P-04.001-01-01-15
P-04.001-01-01-16

P-04.001-01-01-17

E. paslaugomis (įskaitant viešąsias
elektronines paslaugas)
besinaudojančių asmenų skaičiaus
didėjimas (procentais)
Unikalių VLK interneto svetainės
lankytojų skaičius (vienetais)
Informacinių pranešimų skaičius per
metus (vienetais)
Kvalifikacijos kėlimo valandų
skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam
VLK darbuotojui (vienetais)
VLK ir TLK darbuotojų pasitenkinimo
didėjimas (indekso pokytis)

1

1

100,0

210 000

211 000

100,5

80

192

240,0

11

19

172,7

0,1

0,1

100,0

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
Nepasiektų arba viršytų Rezultato vertinimo kriterijų priežastys:
1. ,,R-04.001-01-03 ,,Mažėjanti pacientų priemokų už kompensuojamuosius vaistus dalis, palyginti
su bendra kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų suma (procentais)“. Įvykdytas 95,0 proc. Rodiklis
nepasiektas, nes pacientai dažnai pasirenka seniau gydytojo jiems skirtus patento nesaugomus buvusius
originalius vaistus, kurių priemoka yra didesnė, nors rinkoje yra ir pigesnių generinių tos pačios veikliosios
medžiagos kompensuojamųjų vaistų.
2. R-04.001-01-04 ,,Vienintelio gamintojo gaminamų vaistų, vartojamų stacionare, įsigijamų
centralizuotai, kainų mažėjimas, palyginti su praėjusiais metais (procentais)“. Įvykdytas 104,7 proc.
Rodiklis viršytas, nes LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo papildytos Tarpinstitucinės derybų dėl
vaistinių preparatų ir MPP kainų nustatymo komisijos funkcijos, t. y. buvo nustatyta, kad ši komisija derybas
vykdo ne tik dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų kainų ir jų tiekimo užtikrinimo, bet ir dėl
kompensuojamųjų, nekompensuojamųjų vaistų ir MPP kainų bei jų tiekimo užtikrinimo. Tai lėmė didesnį
kainų kritimą, nei buvo prognozuojama.
3. R-04.001-01-05 ,,Ligonių kasų lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis didėjimas
(procentais)“. Įvykdytas 171,9 proc. Rodiklis viršytas, nes 2013 m. keitėsi kriterijaus reikšmės skaičiavimo
metodika (vietoj indekso buvo pasirinktas kriterijaus reikšmės skaičiavimas procentais). 2013 m. gegužės
pradžioje, kai buvo parengtas 2014–2016 m. VLK programos projektas, šio kriterijaus reikšmė ir jos
didėjimas buvo planuojami nežinant pradinės (startinės) šio kriterijaus reikšmės.
4. R-04.001-01-06 ,,Visuomenės informuotumo apie ligonių kasų veiklą didėjimas (procentais)“.
Įvykdytas 107,3 proc. Rodiklis viršytas dėl 2014 m. taikytų itin efektyvių visuomenės informavimo
priemonių – sistemingai rengiamų ir platinamų pranešimų spaudai apie VLK kuruojamų sričių aktualijas per
nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos priemones, televizijos ir radijo stotis, naujienų portalus, pacientų ir
medikų organizacijas, savivaldybes, teritorines ligonių kasas ir kitas valstybės institucijas. Taip pat 2014 m.
daugiau dėmesio buvo skiriama darbui su žiniasklaida.
5. R-04.001-01-07 ,,Visuomenės informuotumo apie Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų
didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programą, didėjimas (procentais)“. Neįvykdytas,
nes priėmus sprendimą taikyti kitokį tyrimo atlikimo metodą, visuomenės informuotumo apie Asmenų,
priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programą
tyrimas buvo atidėtas iki 2015 metų.
Nepasiektų arba viršytų Produkto vertinimo kriterijų priežastys:

1. P-04.001-01-01-01 ,,Dienos stacionaro paslaugų skaičiaus, tenkančio 10 000 gyventojų,
didėjimas (vienetais)“. Įvykdytas 117,8 proc. Rodiklis viršytas, nes dienos stacionaro paslaugos buvo
papildytos vaikų ligų dienos stacionaro paslauga (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
birželio 6 d. įsakymu Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“).
2. P-04.001-01-01-03 ,,Planinių kontrolės procedūrų skaičiaus didėjimas, palyginti su bendru
kontrolės procedūrų skaičiumi (procentais)“. Įvykdytas 87,1 proc. Rodiklis nepasiektas, nes buvo atlikta
daug neplaninių kontrolės procedūrų. Dalis kontrolės procedūrų buvo inicijuotos stebėsenos, atliekamos
pagal naujai nustatytą kontrolės kryptį, duomenų pagrindu. 2014 m. atlikus „Sveidros“ duomenų analizę,
buvo pastebėta, kad daugelyje ASPĮ kompensuojamieji vaistai išrašomi neapdraustiems asmenims, todėl
buvo pradėtos vykdyti neplanuotos kontrolės procedūros.
3. P-04.001-01-01-04 ,,Kompensuojamųjų generinių vaistų receptų skaičiaus didėjimas, palyginti su
bendru kompensuojamųjų vaistų receptų skaičiumi (procentais)“. Įvykdytas 98,3 proc. Rodiklis
nepasiektas, nes LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo pakeista kompensuojamųjų vaistų ir MPP
receptų rašymo tvarka, leidžianti gydytojui viename recepto blanke išrašyti didesnį vaistų ir MPP kiekį (iki 6
mėn. laikotarpiui). Todėl 1,6 proc. sumažėjo išrašytų receptų skaičius, tačiau padidėjo vidutinė vienam
receptui tenkanti kompensuojamoji suma.
4. P-04.001-01-01-06 ,,Pacientų, laukiančių klubo ir kelio sąnario pirminių endoprotezavimo
operacijų, eilės pagal metinį vidurkį mažėjimas, palyginti su praėjusiais metais (procentais)“.
Neįvykdytas, nes 2014 m. neprognozuotai padidėjo pacientų prašymų įtraukti į laukiančiųjų klubo ir kelio
sąnario pirminių endoprotezavimo operacijų eilę skaičius. Buvo gautas 10 461 naujas prašymas įtraukti į šią
eilę – tai daugiausia prašymų per 5 paskutinius metus (beveik 22 proc. viršijamas per paskutinius 5 metus
gautų prašymų vidurkis – 8594 prašymai). Tuo tarpu nemokamo endoprotezo paskyrimo laukimo trukmė
2014 m. sutrumpėjo 9,5 proc., palyginti su 2013 m. (nuo 12,7 mėnesio 2013 m. iki 11,5 mėnesio 2014 m.), o
2014 m. atliktų pirminių klubo ir kelio sąnarių operacijų skaičius padidėjo iki 6392 operacijų (2013 m. buvo
atliktos 5042 operacijos), t. y. operacijų skaičius padidėjo 26,8 procento. Įvertinus tai, šį rodiklį ateityje
numatoma keisti.
5. P-04.001-01-01-07 ,,Centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apskaitos
bei kompensacijos laukimo eilių valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas (procentais)“.
Įvykdytas 33,3 proc. Rodiklis nepasiektas, nes Centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių apskaitos bei kompensacijos laukimo eilių valdymo informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo
projektas buvo pradėtas vykdyti pavėluotai dėl užtrukusios šios informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo
paslaugų pirkimo procedūros. Be to, vykdant minėto projekto I etapo darbus, paaiškėjo, kad turi būti atlikti ir
papildomi anksčiau nenumatyti darbai. Todėl 2014 m. buvo sukurta tik viena iš numatytų septynių
Centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apskaitos bei kompensacijos laukimo eilių
valdymo informacinės sistemos posistemių – PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems sąnarių
endoprotezams ir jų priedams apskaitos ir kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytus
endoprotezus, laukimo eilių valdymo informacinė sistema.
6. P-04.001-01-01-08 ,,Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo efektyvumo
didėjimas (procentais)“. Įvykdytas 104,2 proc. Rodiklis viršytas, nes 2014 metais buvo taikomas naujas šio
vertinimo kriterijaus skaičiavimo metodas ir siektina vertinimo kriterijaus reikšmė buvo planuojama nežinant
tikslių pradinių duomenų. Be to, planuojamos šio vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimas priklauso ne tik
nuo VLK, bet ir nuo ortopedijos įmonių, išduodančių pacientams OTP. Siekdamos išsikovoti didesnę rinkos
dalį, šios įmonės gali didinti OTP išdavimą, tikėdamosi ateityje turėti ekonominės naudos.
7. P-04.001-01-01-10 ,,Stebimų Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklių
skaičius, palyginti su bendru Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklių skaičiumi
(procentais)“. Įvykdytas 75,0 proc. Rodiklis nepasiektas, nes 2014 m. buvo numatyta apskaičiuoti 80 proc.
privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklių reikšmes. Pradėjus jas skaičiuoti, išryškėjo
nemažai šių rodiklių trūkumų (dalis rodiklių buvo neinformatyvūs, dalies reikšmių nebuvo galima
apskaičiuoti, buvo sunku juos palyginti su kitų ES šalių rodikliais). Dėl šių priežasčių 2014 m. VLK
vadovybė nustatė, kad turi būti parengtas visiškai naujas privalomojo sveikatos draudimo sistemos
funkcionavimo rodiklių sąrašas (patvirtintas 2014 m. spalio 22 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-281
„Dėl Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklių sąrašo patvirtinimo“), todėl senų
rodiklių skaičiavimas buvo sustabdytas.

8. P-04.001-01-01-15 ,,Informacinių pranešimų skaičius per metus (vienetais)“. Įvykdytas 240,0
proc. Rodiklis viršytas, nes atsižvelgiant į VLK gaunamus paklausimus, buvo parengta daugiau informacinių
pranešimų šių paklausimų keliamomis temomis. Taip pat 2014 m. padaugėjo ir žiniasklaidos prašymų
pateikti įvairią informaciją.
9. P-04.001-01-01-16 Kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam VLK
darbuotojui (vienetais)“. Įvykdytas 172,7 proc. Rodiklis viršytas, nes 2014 m. įvyko iš anksto nenumatyti
ilgalaikiai vadovybės anglų kalbos kursai bei keli profesiniai mokymai (priskiriami klinikinio kodavimo ir
informacinių technologijų sritims).

