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Vadovaudamasis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo", 41 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo", 17.6 papunkčiu,
tvirtinu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių
ligonių kasų 2019-ųjų metų veiklos planą (pridedama).

Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2019m
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Įstaigos velkamo pavadinimai
PrOfHH Priemonė* Priemonės
kodas kodai pavadinimai Kodai
04 00) OI-OI-OI Kompensuoti
drsudŽibpuesicrps
suteikto* sveikatos
priežiūros iSlaidas

Pavadis tanai

J Atsiskaityti fu ASPJ už draudžiamiesiems
privalomuoju sveikatos draudimu (toliau draudžiamiesiems) suteiktai aimens
sveikatos priežiūros paslaugas,
kompensuojamas PSDF lėlomis, jskaitaot
medicininės reabilitacijos ir sanatoniuo
gydymo paslaugas bei paslaugas, teikiamas
pagal jvmkatos programas

Vertinime kriterijui
Kodai

l 1 Teises aktų nustatyta tvarka pmmtos
apmokėti ASPĮ sąskaitos už
draudžiamiesiems suteiktas asmens
eveikatos priežiūros paslaugas,
kompensuojamas PSDF biudžeto lelomis,
įskaitant medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugas bei
paslaugas, teikiamas pagal sveikatos
programas

Matavimą Rdkimė
virt.

LRV darbo,

proc

100

Apylinkių, kunose ieimoi gydytojo
kcsnandos paslaugos buvo suteiktos per 7
kalendorines dienas (ne skubiu atveju),
dalies, palyginti su bendru apylinkių
skaičiumi, didėjimas

pro©

82

Iketv IVketv Sutarčių zr TLK
LRV programos
koordinavimo akynus bei įgyvendinimo plano
VLK Paslaugų
darbas 13 13
ekspertizės u kontroles
skynus

3 1 Parengtas ir SAM pateiktas sveikatos
apsaugos ministro jsakymo projektas,
kuriuo didinamos vieno gyventojo PAASP
(itakyrus pirminę ambulatorinę
odontologiiię sveikatos priežiūrą u pirminę
ambulatorinę psichikos sveikatos
priežiūrą) paslaugų metinės bazinės
kainos

Mlt

l

LRV programos
lketv n ketv VLK Paslaugų
ekspertizės ir kontrolėa įgyvendinimo plano
skynus, Kainų akynus bei dubas 13 12
Biudžeto skynus

32 Lėėų dalies, skinamos už gerus darbo
rezultatui (leimos gydytojo komandos,
pirminės ambulatorinės psichikos
sveikatos priežiūros a ambulatorinės
odontologijos* sveikatos priežiūros),
didėjimas, palyginti su bendra PSDF
biudžeto lėių suma, gVmams PAASP

pro©

12

vm

1

IVketv IVketv VLK įkyriai Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skynus, Kainų akynus bei
Biudžeto skynus

ved

1

ūketv IVketv VLK Paslaugų
ekspertizes ir kontrolės
skynus

2 įtraukti) fceimos gydytojo komandą naujus 2 1
specialistus - asistentą u* (ar) papildomą
slaugytoją, ir (ar) sveikos gyvensenos
specialistą, ir (ar) lociaJirą darbuotoją, ir (ar)
kmanoterapeutą
J Didinti PSDF biudžeto leSas, akinamas
PAASP, iki 20 proc, palyginti su bendra
lešų suma asmens sveikatos pnežiūrai,
apmokėjimą labiau siejant su kokybiniais
rodikluui

PavodMmes

(vykdymo terminas
2019-ųjų melą asignavimai (tūkst Eur)
(kefv)
n j*
Ii
laidoms
Pareigybių
AtaakingleJ k vykdvtojal
Ii viso
U Jų darbe turtui skaičius Pradžia Pabaiga
B visa
užmokesčiui Įsigyti
6 6700
5 810 0 4690
2 059 792 0 2 053 982 0
Iketv IVketv VLK Biudžeto skynus a
Apskaitos skynus
Vilniaus TLK, Kauno
ILK, Klaipėdos TLK,
Šiaulių TLK ir Panevėžio
TLK

4 Pradėti kompensuoti PSDF biudžeto ledomis 4 1 Parengtas ir SAM pateiktas Lietuvos
naują tyrimą - greitąjį molekulinę TBC
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
diagnostikos tyrimą
{sakymo projektas, kunuo siūloma
patvirtinti naują brangų tyrimą,
kompensuojamą il PSDF biudžeto, greitąjį molekuluų TBC diagnostikoe
tyrimą
5 Mažinti bospitali2aciją skatinant ASPĮ už $ 1 Parengti ir SAM pateikti nulymus del
gerus vykios rezultatus ir plečiant
ekononuikai efektyvių asmenį sveikatos
ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų plėtros
priežiūros paslaugų apimtis

VLK Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skynus bei Biudžeto
skynus

* c*

j
„

2

Vertbitmo kriterijui

Įstaigos velkamo pavadininui
Prcgr*- Priemonės Priemonė
kodus pavadinimai Kodas

Pavadinimai

Kodai

Pavadinimai

5 2 Atlikta kataraktos operacijų stebeseru
ASPĮ
1) operacijų, atliktų dienos chirurgijos ir
dienos oftalmologijos sąlygomis, skaičiaus
ir visų planinių kataraktos operacijų
skaičiaus santykio,
2) uperavijų, eilikių ataciouaro ir dienos
chirurgijos bei dienai oftalmologijos
sąlygomis, kai pacientas atvyksta ir
iJvyksta tų pačių dienų, skaičiaus ir visų
kataraktos operacijų skaičiaus santykio,
3) operacijų, atliktų dienos chirurgijos ir
dienos oftalmologijos sąlygomis,
skaičiaus, kai pacientas atvyksta a
ilvyksta tų pačių dienų, ir visų planinių
kataraktos operacijų skaičiaus santykio.
Alhku20I9m 1pusmečio JtefeėMao*
rezultatų analizė Analizė, jos apralymas
bei pasiūlymai pateikti SAM VLK
internato svetainėje paskelbtas analizės
apralymas
53 Atlikta tonzilektomijų atebėsena ASPJ
1) tonzdektomijų, atliktų dienos
chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų
planinių tonzilektomijų skaičiaus santykio,
2) tonzilektomijų, atliktų stacionaro ir
dienos chirurgijos sąlygomis, kai pacientas
atvyksta ir livyksta tų pačių dienų,
skaičiaus ir visų tonzilektomijų skaičiaus
santykio,
3) tonzilektomijų, atliktų dienos
chirurgijos sųlygomis, kai pacientas
atvyksta ir ilvyksta tų pačių dienų, n visų
planinių tonalektomijų skaičiaus santykio
Atlikta 2019 m I pusmečio stebėaenoi
rezultatų analizė Analize, jos apralymas
bei pasiūlymai pateikti SAM. VLK
įniemeto svetainėje paskelbtas analizes
apralymas
54 Atlikta kirkime* ilvaržų operacijų
stebčsena ASPĮ
1) operacijų, atliktų dienos chirurgijos
sąlygomis, skaičiaus ir visų planinių
kirkime* ilvarių operacijų skaičiaus
santykio,
2) operaciją atliktų stacionaro ir dienos
chirurgijos sųlygomis, kai pacientas
atvyksta ir įSvyksta tų pačių dieną,
skaičiaus ir visų kirkime* ilvartų
operacijų skaičiaus saotykio,
3) operacijų, atliktų dienos chirurgijos
sąlygomis, kai pacientas atvyksta ir
ilvyksta tų pačių dieną, v visų planinių
kirkimes lėvaržų operacijų skaičiaus
santykio
Atlikta 2019 m I pusmečio stebėsenos
rezultatų analizė Analizė, jos apralymas
įsi pasiūlymai pateikti SAKI VLK
intenieto svetainėje paskelbtas analizės
apralymas

2019-ųht melų asignavimai (tflksL Eur)
Matavimo Rrikimė
vnt

D vis*
2 059 792 0

Įvykdyme terminas
fleetv)

Maldoms
Pareigybių
Atiakfaiglejl vykdytojai
Ii jų darbe turtui skaičiui Pradžia Pabaiga
U viso
užmokesčiui Įsigyti
6 870 0
58100 4690
2053 982 0
lllketv IVketv VLK Statistikos ir
analizės skynus,
Klinikinio kodavimo
skynus bei Paslaugų
ekspertizes ir kontroles
skynus

vnt

1

vnt.

\

inketv IVketv VLK Statistikos u
analizė* skynus.
Klinikinio kodavimo
skynus ir Paslaugų
ekspertizes n kontrolės
skyriui

vnt

1

lllketv IVketv VLK Statistikos n
analizės skynus,
Klinikinio kodavimo
skynus ir Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skynus

LRV darbo,
TVFkėdas

Vertinimo kriterijus

(lUlgM veiksnu pavadinimu
Progra- Priemonė* Priemooėa
kodu kodu pavadinimus Kodu

Pavadinimu

Kodas

Pavadinimas

Matavime Reikimė
vnt

Atlikta 2019 ra. J puam rehospitalizacijos vnt
per 30 dienų stebėsena ASPJ Analizė, jos
aprašymas bei pasiūlymai pateikti SAM
VLK ratemeto svetaineje paskelbtas
analizes aprašymai
vnt
S 6 Parengtas ir pateiktas SAM sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 4
jsakytnoNr V-668 pakeitimo projektas,
pagal kur> dienos chirurgijos paslauga
teikiama, kai pacientas atvyksta ir rfvyksta
tą pačią dieną
55

I

LRV darbo,

vnt.

l

Uketv n ketv VLK Teises ir personalo
skynus, Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skynus bei Ekonomikos
departamentas

62

įsigaliojus fiio piano 6 1 p nurodyto
vnt
Įstatymo projektui, parengtas ir SAM
pateiktas sveikatos aj»augoe ministro
(sakymo projektas del ASP| skatinimo nuo
2020 m už plateaių gerų darbo rezultatų
spektrų (pagal naujų rodtkftų vykdymo
stebėseooa rezultatus)

1

IVketv IVketv VLK Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
skynus bei Ekonomikos
departamentas

7 Msžioti laukimo damų protezavimo eileje
trukmę, skinant daugiau leSų danU)
protezavuoo paslaugoms

7l

Sumažėjęs asmenų, lauloaočių dantų
protezavimo paslaugų ar kompensacijų*
skaičius, palyginu su liuo skaičiumi 2018

proc

10

Iketv IV ketv VLK Biudžeto skynus bei
Paslaugų ekspertizės ir
kontroles skynus

8 Koordinuoti tr tobulinu A8PĮ, vaistinių ir
kitų Įstaigų bei įmomų, sudanusių sutartis
su VUC ar ILK, veiklos priežiūrą

8l

Ailikta 2018 ra. ASPJ, vaistirnų ir kitų
Įstaigų bei jmomų* sudariusių sutarus su
VLK ar ILK, veiklos pnežiūros analizė v
perengtas bei patektas SAM sveikatos
apsaugos ministro jsakymo pakeitimo
projektas del ASPJ, vaistinių ir kitų jstaigų
veiklos priežiūros tobulinimo

VDt

l

9 Sudaryti pnelaidas DPLSA informacinei
sistemai tinkamai funkcionuoti

9i

(vertintos galimybės kompensuoti A&?1
išlaidas, susijusias su detalių sąnaudų
duomenų jvedimu j DPLSA informacinę
sistamą Analizė ir pasiūlymai pateikti
SAM
10 Atsiskaityti ui veistmėrais ir ASPJ už
101 Teisės aktų nustatyta tvarka pruentos
apmokėti vaistinių ir ASPJ sąskaitos už
draudžiamiesiems iįduodamus PSDF
draudžiamiesiems iSdootus
ledomis kompensuojamus, centralizuotai
apmokamus ir kitus vaistus bei medicinos
kompensuojamuosius, centralizuotai
apmokamus ir kitus vaistui bei medicinos
pagalbos pnentones, taip pet - su įmonėmis
pagalbos priemones, apmokamus a PSDF
už draudžiamiesiems išnuomojamas
medienos priemones (prietaisus)
audžeto, taip pat - įmonių sąskaitos už
draudžiamiesiems PSDF biudžeto lėšomis
išnuomotas medicinos priemones
(prietaisus)

vnt

l

Iketv IVketv VLK Pssleugų
ekspertizės ir kontroles
skynus bei Teisės ir
personalo skynus,
Vilniaus TLK, Kauno
TLK, Klaipėdos TLK,
Šiaulių TLK ir Panevėžio
ILK
Iketv IV ketv VLK Kainų skynua, LRV programos
(gyvendinimo plano
Teisė* ix personalo
skynus bei Ekonomikos darbas 13 3 8
departamentas

proc.

100

6 Sukurti teisines priemones ASP| skatioii už
pasiektus gerus kokybinius rezultatus

61 Parengtas ir SAM pateiktas Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
pakeitimo projektas, kuriuo būrų sukurtos
teisinės prielaidos ASP| skatinti už
pasiektus genis kokybinius rezultatus

J

Įvykdymo terminai
1019-ųjų metų asignavimai (tflkiL Eur)
(ketv)
B jųB
laidoms
Pareigybių
Atsakingieji vykdytojai
Ii viso
Djų darbe turtui tkiKlu, Pradžia Pabaiga
11 viso
užmokesčiui
6 B7O0
58100 4690
20597920 2053 982 0
UI ketv IVketv VLK Statistikos ir
analizes skynua,
Kboikimo kodavimo
skyrius ir Paslaugų
ekspertizės ir kontrolės
Iketv Iketv VLK Paslaugų
ekspertizes ir kontrolės
skynus

Iketv IVketv VLK skynai Vaistų
kompensavimo skynus.
Sveikatos pnežiūros
(Staigų aprūpinimo
skynus. Biudžeto skynus
v Apskaitos skynus,
Vilniaus TLK, Kauno
TLK, Klaipėdos TUC,
Šiaulių TLK bei
Panevėžio TLK

Jifaiga# MIIMNO povjdbfaBN
Prognu Priemonės Priemonės
kodai kodas pavadinimu Kodu

Pavadinimu

Vertinime kriterijus
Kodas

Pavadinimas

Matavimo Reikiraė
vnt

Įvykdymo term Inas
2019-ųjų metų asignavimai (tūkst Ear)
ikfiM
H Jų.
Maldoms
Pareigybių
Atsakingieji vykdytojai
S viso
B jų darbe turtui skaičius Pradžia Pabaiga
P viso
užmokesčiui Jsigyti
$8100 4690
2 059 7920 2 053982 0
6 870 0
Illketv in ketv VLK Vaistų
kompensavimo skynus

LRV darbo,
TVP kodas

n i Suvartotų kompensuojamųjų vaistų DDD
n Atlikti 2018 m daugiausia suvartotų
dalies, palyginu su bendru suvartotų
kompensuojamųjų vaistų (pagal vidutines
receptinių vaistų DDD skaičiumi,
palaikomąsias dienos dozes - DDD, angį
didėjimas
Defined Daily Dose >, kompensuojamų ne
pagal visu registruotai terapines
indikacijas, analizę, lyginant jų suvartojimo
duomenis Lietuvos mastu (renueniij WKT
duomenimis), ir (eiku siūlymą SAM del iių
kompensuojamųjų vantų skynmo sąlygų
papildymo naujomis terapinėmis
įnfdikacŲonus
12 l Suvartotų kompensuojamųjų genetinių
12 Atlikti vaistinėse būnoų turėti
vajstų DDD dabei, palyginu su bendru
kompensuojamųjų vaistų (toliau - būtinieji
suvaitotų kompensuojamųjų vaistų DDD
vaistai) išdavimo analizę, nustatant, kokią
dal| (proc) sudaro skirtingose vaistinėse
skaičiumi, didėjimas
riduoti būtinieji vaisUu pagal atitinkamai
kompensuojamųjų vaistų grupes, palyginti
su bendru įdduotų tų pačių grupių vaistų
skaičiumi Tose vaistinėse, kuriose ilduotų
atitinkamų grupių būtinųjų vaistų dalis
(proc), palyginu su bendru ilduotų tų pačių
grupių kompensuojamųjų vaistų skaičiumi,
yra mažiausia, atlikti paUtouumus

proc

64

proc.

65

Iketv IVketv Vilniaus TLK, Kauno
TIK, Klaipėdos TIK,
Šiaulių TUC ir Panevėžio
TIK, VLK Vaistų
kompensavimo skynus

13 1 Parengtas ir SAM pateiktas siūlymas del
teisės aktų pakeitimų, stekiaDt
reglamentuoti fcnopenaSių
kompensuojamųjų vaistų skyrimą naujų
pacientų gydymui pradėti
13 2 Atlikta knopanaiių kompensuojamųjų
vaistų skyrimo naujiems pacientams gydyti
stebčseoa ASPĮ

vnt

l

LRV programos
ūketv H ketv VLK Vaistų
kompensavimo skynus įgyvendinimo plano
darbas 2 3 4

vnt

1

13 3 Įsigaliojus *io plano 6 1 p nurodyto
vnt
įstatymo projektui, parengtas n SAM
pateiktas sveikatos apsaugos ministro
įsakymo projektas del ASPĮ skatinimo nuo
2020 m už biopana&ių komponuojamųjų
vaistų skyrimą
vnt
14 1 Parengtas ir SAM pateiktas siūlymas del
U Įvertinti Šiaulių vaisių komiteto veiklos
vaistų komitetų veiklos tobulinimo ir
rezultatus
plėtojimo
151 Asmeoų, jraSytų į kompensuojamojo klubo proc
15 Gennb kompensuojamųjų klubo v kelio
ar kelio sąnano endoprotazo skyrimo eilę,
sąnarių endoprotezų prieinamumą užtikrinti
laukimo trukmės mažėjimas, palygioti su
endoprotezų tiekimą, jų paskirstymą
pratusiais matais
pacientams, laukiantiems sąnario
endoprotezo, vielai skelbti informaciją apie
eiles ASPĮ ir kitą su endoprotezais susijusią
informaciją
vnt
16 Atliko centralizuotai apmokamų vaistinių 16 t Atlikta 2018 m. gydymo vaistu Altfplast
preparatų naudojimo ASPĮ efektyvumo
analizė n įžnagnnėta, kokią dal} liuo
vaistu 2018 m. gydytų pacientų sudaro
stebteeną
asmenys, ikgyvenę 90 dienų nuo ftio
gydymo pradžios Analizės rezultatai
pateikiami insulto integruotos sveikatos
priežiūros valomo komitetui

l

VLK Vaistų
kompensavimo skynus,
Vilniaus TLK Kauno
TLK, Klaipėdos TLK,
Šiaulių TLK bei
Panevėžio TIK
IVketv IVketv VLK Paslaugų
ekspertizes ir kontroles
skynus bei Ekoooaukos
departamentas

13 Daugiau skirti biopaoaiių
kompensuojamųjų vaistų naujų pacientų
gydymui pradėti, didinu jų vartojimą

17 Atsiskaityti su ortopedijos}memenus už
apdraustiesiems privalomuoju sveikatos
draudimu (toliau - apdraustieji) ilduotas
ortopedijos technines priemonei,
kompensuojamas PSDF lėtomis

17 1 Teiste aktų nustatyta tvarka priimtos
apmokėt) ortopedijos pnonių sąskaitos už
apdraustiesiems įiduotae ortopedijos
technine# priemones

proc

J
20

LRV programos
IVketv IVketv VLK Vaistų
kompensavimo skynus, Įgyvendinimo plano
šuuhų TLK
darbas 1 3 4
Iketv IVketv VLK Sveikatos priežiūros
įstaigų aprūpinimo
skynus

1

likery m ketv VLK Sveikatos priežiūros
įstaigų aprūpinimo
skynus

100

Iketv IVketv VLK Ortopedijos
technikos kompensavimo
skyrius a Apskaitos
skynus

Vertinimo kriterijus

Įstaigos veikimo pavadinimas
Progra* Priemenės Priemonės
kodas kodas fmtttdJRtauta Kodai

Paved hdmai

Kodas

Pavadinimu

Matavimo Refkimė
va t.

2019-ųjų metų asignavimai {(flkst Enr)
U jų:
Ii laidoms
li Visa
U jų darbe turtui
li viso
užmokesčiui Įsigyti
58100
2 059 792 0 2 053 9820
6 870 0

Įvykdymo terminai
fketv.)
sJtoJMu Pradžia Pabaigs
469 0

Atsakingieji vykdytojai

LRV darbo,

Iketv IVketv VLK Ortopedijos
technikos kompensavimo
skynus

18 Peržiūrėti ortopedines avalynes skynmo
181 Apdraustųjų, laukiančių ortopedijos
techninių priemonių užsakymų paėmimo
indikacijas, pagal kūnas dažniausiai
eiJeje, skaičiaus mažėjimas
skinama ortopedine avalyne, prireikus
griežtinti jos skynmo sąlygas ar didinti
diagnozavimo kontrolę Atlikti ortopedinę
avalynę gaminančių ortopedijos Įmonių
petitamimus. siekiant nustatytu ar padidėjęs
ortopedinės avalynės lėdavuno mastas yra
objektyviai psgjjstas

proc

5

19 Pradeu kompensuoti skausmą maitinančių
pompų nuomos lilaidas PSDP biudžeto
Itoomis

19 1 Parengtas ir SAM pateiktu Įsakymo
projektas, kunuo siūloma į PSDF leSomis
nuomojamų medicinos priemonių
(prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai
namuose užtikrinti, aąralą įtraukti
skausmą meilinančias pompas

vnt

J

Uketv Iūketv VLK Ortopedijos
technikos kompensavimo
skynus

20 Užtikrinti pavalomojo sveikatos draudimo
sistemos funkcionavimą

201 Apmokėtos privalomojo sveikatos
draudimo sistemos funkcionavimo
iSlaidos

proc

100

21 Parengti elektronui] VLK leidinį „Piliečių
PSDP"

21 1 Parengtas elektroninis VLK leidinys
,Piliečių PSDF'

>nt

1

22 Atlikti VLK ir TLK administracinių
paslaugų, teikiamų pagal vieno langelio
pnncipą, kokybės įvertmimą

22 1 VLK ir TLK teikiamų administracinių
paslaugų kokybės vemmmo lygio
didėjimu

proc

63

23 Inicijuota teisto aktų pakeitimus, sietaeol
naikinti privalomojo sveikatos draudimo
lengvatas

23 1 Parengti ir SAM pateikti teisės aktų
projektai, kūnais siūloma naitaoti
privalomojo sveikatos draudimo įmokų
lengvatas

vnt.

\

24 Pateikti stuJynras SAM del ASPĮ ir TLK
sutarčių sudarymo tvarkos (obuiuumo.

24 1 Parengtas ir SAM pateikus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos muustro
Įsakymo pakeitimo projektas dėl ASPĮ ir
TLK sutarčių sudarymo tvarkos
tobulinimo
25 1 Planinėmis PSDF pajamomis (105 inio.
EurJ papildytas PSDF biudžeto rezervas

vot

1

Iketv IVketv VLK padaliniai pagal
kompetenciją, Vilniaus
TLK, Kauno TLK,
Klaipėdos TLK, Šiaulių
TLK ir Panevėžio TLK
Iketv Ulketv VLK Biudžeto skynus ir
Rylių su visuomene
skyrius
Uketv Uketv VLK Draudžiamųjų LRV programos
pavalomuoju sveikatos įgyvendinimo plano
draudimu registro skynus, 3 2 krypties rodiklis
VLK padaliniai pega) Gyvantojų
pasitenkinimo
kompetenciją,
Vilniaus TLK, Kauno paslaugomis
TLK. Klaipėdos TLK, indeksas"
Šiaulių TLK ir Panevėžio
ILK
Iketv Uketv VLK styriai Teisės ir
personalo skynus.
Draudžiamųjų
pavalomuoju sveikatos
draudimu registro skynus
bei Biudžeto skynus
Iketv Illkeiv VLK SuterCjų ir TLK
koordinavimo a tyrius

proc.

100

IVketv IVketv. VLK Apskaitos skynus.
Ekonomikos
departamento direktorius

vnL

\

Ulketv Ulketv VLK Apskaitos skynus,
Ekonomikos
departamento direktorius

25 Kaupti PSDF biudžeto rezervą.
26 tažiureti PSDF bubaltennes apskaitos
procesą

261 Parengti ir SAM bei Finansų ministerijai
pateikta siūlymai dėl PSDF buhalterinės
apskaitos proceso supaprastinimo

l U vuo Lietuvoj Respublikos valstybes biidžetas,
J |0
i ] bervdrcrto finansavimo lėSos,
1 2 Europos Sąjungos ir ta los tarptautines finansinės paramos leėos.
1 3 tikslinto paskirtie* leios v pajamos, nuo cunų skaičiuojamos įmokos
2 Kiti tolumai (Europos Sąjungos finansini parama projektamsĮgyvendinu n btua teisėtai gautos Itooe)
!S viso DTocTamai finansuoti f!+73
Sutrumpinusia]
ASP| - umau (vakatat pnetiflree įsaigoa,
PSDF
DPLSA - dctąb paciento lygio sąnaudų ipskaita,
SAM
LRV - Lietuvos Respublikos Vynauaybd,
TLK
PAASP - p itmuiė arobidatomč asmens svaikauia priežiūra.
TVP

596 532 0
00
00
00
1 461 2600
2 059 792 0
- Privalomojo sveikatos draudimo fondas,
-Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
- tentanDto iigamų kasos,
-tarpinstituouusveikloaplanaa,

596 532 0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
5 6)00 469 0
1 4554500
6 8700
5
6)00
2 053 962 0
6 870 0
469 0
VLK
- Valstybine ligonių kasa pne Sveikatos apsaugos ministerijos,
WKT
- Valstybine raistų kontroles tarnyba pne Sveikatos apsaugos ministerijos

