PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. baalndžio 16 d.
įsakymu Nr. V-879

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. Eur)

Vertinimo kriterijus

Iš jų:
išlaidoms
Programos
kodas

Priemonės
kodas

04.001

01-01-01

Priemonės
pavadinimas

Iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

2 301 372,2

10 410,0

turtui
įsigyti

Pareigybių
skaičius

Atsakingieji vykdytojai

Reikšmė

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

proc.

83

I ketv.

21

Patvirtintas VLK direktoriaus įsakymas, kuriuo skiriamos lėšos
už gerus darbo rezultatus – antimikrobinių vaistinių preparatų
skyrimą teikiant vaikams PAASP paslaugas.

vnt.

1

I ketv.

Atlikti PAASP gerų darbo rezultatų rodiklių analizę.

31

Alikta PAASP gerų darbo rezultatų rodiklių analizė ir SAM
pateikta analizės medžiaga su siūlymais dėl PAASP gerų
rezultatų rodiklių reikšmių apskaičiavimo ir PAASP paslaugų
apmokėjimo pagal šiuos rodiklius tobulinimo.

vnt.

1

III ketv.

IV ketv. VLK Statistikos ir analizės skyrius
bei Paslaugų ekspertizės ir kontrolės
skyrius

4

Sukurti teisines priemones ASPĮ skatinti už pasiektus gerus
kokybinius rezultatus.

41

Įsigaliojus SDĮ pakeitimui, kuriuo būtų sukurtos teisinės
prielaidos ASPĮ skatinti už pasiektus gerus kokybinius
rezultatus, parengtas ir SAM pateiktas sveikatos apsaugos
ministro įsakymo projektas dėl ASPĮ skatinimo už platesnį gerų
darbo rezultatų spektrą (įskaitant ASPĮ skatinimą nuo 2021 m.
už biopanašių kompensuojamųjų vaistų skyrimą).

vnt.

1

IV ketv.

IV ketv. VLK Paslaugų ekspertizės ir
kontrolės skyrius, VLK Ekonomikos
departamentas bei VLK Vaistų
kompensavimo skyrius

5

Atlikti stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ veiklos
kokybės ir efektyvumo rodiklių stebėseną.

51

Parengta ir paskelbta VLK interneto svetainėje 2019 m. ASPĮ,
teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių
duomenų suvestinė.

vnt.

1

II ketv.

II ketv.

6

Atlikti suteiktų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų analizę, siekiant nustatyti ekonomiškai efektyvių
paslaugų plėtros galimybes.

61

Parengti ir SAM pateikti ekonomiškai efektyvių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų plėtros galimybių analizės
rezultatai.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK Statistikos ir analizės skyrius
bei Paslaugų ekspertizės ir kontrolės
skyrius

7

Taikyti kompleksines priemones, siekiant sumažinti laukimo
dantų protezavimo eilėje trukmę.

71

Sumažėjęs asmenų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų ar
kompensacijų, skaičius, palyginti su šiuo skaičiumi 2019 m.

proc.

50

I ketv.

IV ketv. VLK Biudžeto skyrius bei VLK
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės
skyrius

8

Parengti TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo
pakeitimo projektą dėl vienos sutarties su ASPĮ sudarymo,
siekiant mažinti VLK, TLK ir ASPĮ administracinę naštą.

81

Parengtas ir pateiktas SAM TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo
tvarkos aprašo pakeitimo projektas, kuriuo būtų numatoma, kad
su viena ASPĮ būtų sudaroma tik viena sutartis.

vnt.

1

I ketv.

III ketv. VLK Sutarčių ir teritorinių ligonių
kasų koordinavimo skyrius

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

1

Kai bus įteisinta, siekiant gerinti PAASP paslaugų
prieinamumą, nuotolinė konsultacija (šeimos gydytojas –
gydytojas specialistas), sukurti jos apmokėjimo modelį ir
apskaičiuoti šios paslaugos kainą.

11

2

Pradėti finansinį skatinimą už pasiektus rezultatus pagal
naują gerų darbo rezultatų rodiklį – antimikrobinių vaistinių
preparatų skyrimą teikiant vaikams PAASP paslaugas.

3

2 304 658,0
Kompensuoti
draudžiamiesiems
suteiktos sveikatos
priežiūros išlaidas

iš viso

Matavimo
vnt.

Kodas

3 285,8

Pradžia

Pabaiga

LRV darbo,
TVP kodas

469,0
IV ketv. VLK Paslaugų ekspertizės ir LRV programos
kontrolės skyrius,
įgyvendinimo plano
VLK Sutarčių ir TLK koordinavimo darbas 1.3.1
skyrius,
VLK Kainų skyrius
I ketv.

VLK Biudžeto skyrius bei VLK LRV programos
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės įgyvendinimo plano
skyrius
darbas 1.3.1.2

VLK Klinikinio kodavimo skyrius,
VLK Statistikos ir analizės skyrius

2

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. Eur)

Vertinimo kriterijus

Iš jų:
išlaidoms
Programos
kodas

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Iš viso
Kodas

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Matavimo
vnt.

Reikšmė

2 304 658,0

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

2 301 372,2

10 410,0

turtui
įsigyti

3 285,8

Pareigybių
skaičius

Atsakingieji vykdytojai
Pradžia

Pabaiga

LRV darbo,
TVP kodas

469,0

9

Atlikti vaistinėse būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų
(toliau – būtinieji vaistai) išdavimo analizę, nustatant, kokią
dalį (proc.) sudaro skirtingose vaistinėse išduoti būtinieji
vaistai pagal atitinkamas kompensuojamųjų vaistų grupes,
palyginti su bendru išduotų tų pačių grupių vaistų skaičiumi.
Tose vaistinėse, kuriose išduotų atitinkamų grupių būtinųjų
vaistų dalis (proc.), palyginti su bendru išduotų tų pačių
grupių kompensuojamųjų vaistų skaičiumi, yra mažiausia,
atlikti patikrinimus ir taikyti sutartyje numatytas poveikio
priemones.

91

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

proc.

57

I ketv.

IV ketv. Vilniaus TLK, Kauno TLK, LRV programos
Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK ir įgyvendinimo plano
Panevėžio TLK, VLK Vaistų darbas 1.3.4
kompensavimo skyrius

10

Sudaryti TLK ir ūkio subjektų sutartis dėl kompensuojamųjų
MPP įsigijimo išlaidų kompensavimo, siekiant didinti šių
MPP prieinamumą apdraustiesiems ir įgyvendinant tokį jų
įsigijimo išlaidų kompensavimo modelį, kai šios MPP
įsigyjamos per ūkio subjektus.

10 1

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

proc.

6

I ketv.

IV ketv. VLK Vaistų kompensavimo skyrius,
Vilniaus TLK, Kauno TLK,
Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK bei
Panevėžio TLK

11

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

11 1

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

proc.

6

I ketv.

IV ketv. VLK Sveikatos priežiūros įstaigų LRV programos
aprūpinimo skyrius
įgyvendinimo plano
darbas 1.3.4

12

Įvertinti racionalius brangių
kompensavimo būdus.

išlaidų

12 1

Atlikta ir pateikta SAM stacionare / dienos stacionare
vartojamiems brangiems vaistams taikomų kompensavimo būdų
Europos šalyse analizė.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK Sveikatos priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius

13

Mažinti perteklinį ortopedijos techninių
naudojimą, griežtinant jų išdavimo kontrolę.

priemonių

13 1

Pasirengta e. recepto naudojimui skiriant medicinos priemones ir
parengta
per
Elektroninės
sveikatos
paslaugų
ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau –
ESPBI IS) techninė ambulatoriškai naudojamų medicinos
priemonių specifikacija.

vnt.

1

I ketv.

III ketv. VLK
Ortopedijos
technikos
kompensavimo skyrius, VLK IT
departamentas

14

Susisteminti ir unifikuoti atskirais sveikatos apsaugos
ministro
įsakymais
reglamentuojamų
ambulatoriškai
naudojamų medicinos priemonių kompensavimo tvarką.

14 1

Parengtas ir SAM pateiktas sveikatos apsaugos ministro įsakymo
projektas dėl ambulatoriškai naudojamų PSDF biudžeto lėšomis
kompensuojamų medicinos priemonių (prietaisų) sąrašo
patvirtinimo.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK
Ortopedijos
technikos
kompensavimo skyrius, Vaistų
kompensavimo skyrius

15

Nustatyti didžiausią įtaką PSDF biudžeto išlaidoms darančius
veiksnius, siekiant tobulinti išteklių paskirstymo formules.

15 1

Atlikta analizė ir nustatyti veiksniai, darantys didžiausią įtaką
PSDF biudžeto išlaidoms, parengtos išvados bei pasiūlymai.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK Statistikos ir analizės skyrius

16

Vykdyti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas Vyriausybės įgaliotos
institucijos funkcijas.

16 1

16.1. Parengtas veiksmų, užtikrinančių VLK pasirengimą
vykdyti žalos pacientų sveikatai atlyginimo funkcijas, planas.

vnt.

1

vaistų

įsigijimo

I ketv.

I ketv.

VLK Ekonomikos departamentas,
VLK IT departamentas

3

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. Eur)

Vertinimo kriterijus

Iš jų:
išlaidoms
Programos
kodas

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Vykdyti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas Vyriausybės įgaliotos
Kodas
Pavadinimas
institucijos funkcijas.

Iš viso

16

Kodas

Pavadinimas

Matavimo
vnt.

Reikšmė

2 304 658,0
16 2

16.2. Įvykdytas 2020 m. veiksmų, užtikrinančių VLK
pasirengimą vykdyti žalos pacientų sveikatai atlyginimo
funkcijas, planas.

proc.

100

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

2 301 372,2

10 410,0

turtui
įsigyti

3 285,8

Pareigybių
skaičius

Atsakingieji vykdytojai
Pradžia

Pabaiga

LRV darbo,
TVP kodas

469,0
I ketv.

IV ketv. VLK Ekonomikos departamentas,
VLK IT departamentas

17

Pasirengti nuo 2020 m. liepos mėnesio valstybės biudžeto
lėšomis dengti priemokas už kompensuojamuosius vaistus ir
MPP, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba
neįgaliems asmenims, gaunantiems SDĮ 10 straipsnio 6 dalyje
nustatyto dydžio pajamas, arba 75 m. ir vyresniems
asmenims.

17 1

Parengtas ir įvykdytas veiksmų, užtikrinančių asmenų, nustatytų
SDĮ 10 straipsnio 6 dalyje, priemokų už kompensuojamuosius
vaistus ir MPP padengimą valstybės biudžeto lėšomis (skirtomis
PSDF biudžetui), planas.

vnt.

1

I ketv.

II ketv.

VLK Vaistų kompensavimo skyrius,
VLK Informacinių technologijų
departamentas, VLK Ekonomikos
departamentas,
Vilniaus TLK,
Kauno TLK, Klaipėdos TLK,
Šiaulių TLK, Panevėžio TLK

18

Atlikti ligonių kasų aptarnaujamų gyventojų nuomonės
tyrimą ir įvertinti, ar VLK ir TLK teikiamos administracinės
paslaugos atitinka vartotojų poreikius.

18 1

VLK ir TLK teikiamų administracinių paslaugų atitikties
vartotojų poreikiams lygio didėjimas.

proc.

86

I ketv.

II ketv.

VLK Draudžiamųjų privalomuoju LRV
programos
sveikatos draudimu registro skyrius, įgyvendinimo plano 3.2
VLK padaliniai pagal kompetenciją, krypties rodiklis

19

Gerinti visuomenės informavimą, plėtojant elektronines
priemones.

19 1

Parengtas bendros VLK ir visų TLK interneto svetainės
projektas.

vnt.

1

20

Atverti VLK duomenis visuomenei.

20 1

VLK duomenų rinkiniai paskelbti ir periodiškai atnaujinami
VLK atvirų duomenų portale.

vnt.

15

I ketv.

IV ketv. VLK statistikos ir analizės skyrius, LRV
programos
VLK Informacinių technologijų įgyvendinimo
plano
departamentas
darbas 3.3.2.1

21

Didinti
visuomenės
informuotumą
privalomuoju sveikatos draudimu aprėptį.

apdraustųjų

21 1

Parengtas visuomenės informavimo apie PSD naudą ciklas.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK Ryšių su visuomene skyrius

22

Didinti gyventojų, gavusių VLK skaitmenines paslaugas,
leidžiančias sužinoti, kiek PSDF lėšų buvo panaudota jų
gydymui ir (ar) vaistams bei MPP, skaičių.

22 1

Pradėta teikti nauja gyventojų informavimo paslauga: gyventojai
informuojami apie nurodytas VLK skaitmenines paslaugas
elektroniniu laišku (bendradarbiaujant su „Sodra“ ir naudojantis
jos duomenų bazėmis).

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK
Informacinių
sistemų LRV
programos
eksploatavimo skyrius,
įgyvendinimo plano 3.2
VLK Ryšių su visuomene skyrius
kryptis

23

Modernizuoti ESDK išdavimo gyventojams procesą,
pasinaudojant
informacinėmis
technologijomis
ir
įgyvendinant šio proceso atnaujimo sprendimus.

23 1

Pakeistas privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos
„Sveidra“ (toliau – „Sveidra“) ESDK išdavimo ir apskaitos
posistemis – sudaryta galimybė gyventojams pasirinkti ESDK
pristatymą registruotu laišku ir suorganizuotas siuntų siuntimas.

vnt.

1

I ketv.

ir

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

VLK Ryšių su visuomene skyrius, LRV
programos
VLK
Informacinių
sistemų įgyvendinimo
plano
eksploatavimo skyrius
darbas 3.3.1.3

VLK Informacinių technologijų LRV
programos
departamentas, Tarptautinių reikalų įgyvendinimo plano 3.2
skyrius, Vilniaus TLK, Kauno TLK, kryptis
Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK ir
Panevėžio TLK

4

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo terminas
(ketv.)

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. Eur)

Vertinimo kriterijus

Iš jų:
išlaidoms
Programos
kodas

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Iš viso
Kodas

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Matavimo
vnt.

Reikšmė

2 304 658,0
24

25

Įdiegti priemones, skirtas informacijos saugos ir kibernetinio
saugumo valdymui tobulinti.

Supaprastinti duomenų iš ASPĮ informacinių sistemų
perdavimą
VLK
administruojamoms
informacinėms
sistemoms, jas modernizuojant.

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

2 301 372,2

10 410,0

turtui
įsigyti

Pareigybių
skaičius

3 285,8

Atsakingieji vykdytojai
Pradžia

Pabaiga

LRV darbo,
TVP kodas

469,0

24 1

Įdiegta informacijos saugos ir kibernetinio saugumo mokymų
platforma bei sistemingai organizuojami sertifikuoti VLK
darbuotojų mokymai.

vnt.

1

II ketv.

IV ketv. VLK Informacinių sistemų plėtros LRV
programos
skyrius
įgyvendinimo
plano
darbas 5.2.1

24 2

Įdiegta informacinė sistema, skirta VLK tvarkomų asmens
duomenų naudojimo priežiūrai pagal ES Bendrąjį duomenų
apsaugos reglamentą ir ISO standartus valdyti ir administruoti.

vnt.

1

II ketv.

IV ketv. VLK Informacinių sistemų plėtros
skyrius

25 1

Patobulinta Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema (toliau
– EVIS), užtikrinant automatinį duomenų patekimą iš asmens
sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų į EVIS.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK Informacinių sistemų plėtros LRV
programos
skyrius
įgyvendinimo plano 3.2
kryptis.
LRV
programos
įgyvendinimo
plano
darbas 3.2.1

25 2

Patobulinta „Sveidra“, užtikrinant automatinį duomenų
perdavimą iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie SAM ir Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos prie SAM informacinių sistemų į „Sveidrą“ per ESPBI
IS.

vnt.

1

I ketv.

IV ketv. VLK Informacinių sistemų plėtros
skyrius

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas,
iš
jo:bendrojo finansavimo lėšos;
1.1.

690 161,0

690 161,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos;

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

1 614 497,0

1 611 211,2

10 410,0

3 285,8

469,0

Iš viso programai finansuoti (1+2)

2 304 658,0

2 301 372,2

10 410,0

3 285,8

469,0

Sutrumpinimai:
ASPĮ

– asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

PAASP

‒ pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra;

TLK

– teritorinės ligonių kasos;

ESDK

– Europos sveikatos draudimo kortelė;

PSDF

‒ Privalomojo sveikatos draudimo fondas;

TVP

– tarpinstitucinis veiklos planas;

LRV

‒ Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

SAM

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

VLK

‒ Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

MPP

– medicinos pagalbos priemonės

SDĮ

– Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

