KAUNO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
Valstybinei ligonių kasai
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
METINĖ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ BEI
ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, VEIKLOS
PRIEŽIŪROS ATASKAITA
Kaunas Nr. 01
Metiniai asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei
įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos
priežiūros rezultatai
1. Bendras suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.)
2. Kitų taikytų metodinės pagalbos priemonių (prevencinės priemonės,
konsultavimas seminaruose, informaciniai pranešimai interneto
svetainėje ir kt.) skaičius (vnt.)
3. Ataskaitinio laikotarpio aktualiausi ūkio subjektams klausimai ir
dažniausiai aiškintos teisės aktų nuostatos (nurodomi aktualiausi
klausimai ir aiškintos teisės aktų nuostatos)
4. Stebėsenos mastas (aprėptis):
4.1. rodiklių, pagal kuriuos buvo vykdoma stebėsena, skaičius (vnt.)
4.2. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų neplaninių kontrolės
procedūrų skaičius (vnt.)
4.3. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų planinių kontrolės
procedūrų skaičius (vnt.)
4.4. bendras peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK)
skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA stebėsenos /
kontrolės formos duomenis)
4.5. bendras peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK)
skaičius (vnt.)
4.6. bendras statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK), kurių duomenys
buvo tikslinami, skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA
stebėsenos / kontrolės formos duomenis)
4.7. bendras statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK), kurių duomenys
buvo tikslinami, skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA
duomenis)
4.8. bendras peržiūrėtų receptų skaičius (vnt.)
4.9. bendros metinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sumos pokytis
po statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK) patikslinimo (balais)
4.10. bendros metinės PSDF biudžeto išlaidų asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms sumos pokytis po statistinių kortelių (forma Nr.
025/a-LK) patikslinimo (balais)
4.11. dėl TLK atlikto išankstinio medicinos dokumentų patikrinimo
nesumokėta PSDF biudžeto lėšų suma (eurais)
5. Bendras kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
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6. Planinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
7. Kontrolės krypčių, pagal kurias buvo atliktos kontrolės procedūros,
skaičius (vnt.)
8. Prioritetinių kontrolės krypčių, pagal kurias buvo atliktos kontrolės
procedūros, skaičius (vnt.)
9. Kartotinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

84
11

10. Rotacinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

9

9
4

11. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant patikrinimo pažyma surašoma
20
pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis, skaičius (vnt.)
51
12. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant buvo nustatytos nepagrįstai
gautos PSDF biudžeto lėšos (įvertinant svarstymo taikinimo komisijoje
ar ginčijimo teisme rezultatus), skaičius (vnt.)
13. Kontrolės procedūros, kurias užbaigus buvo taikytos poveikio
53
priemonės, skaičius (vnt.)
14. Bendras taikytų baudų dydis (Eur)
0
15. Bendras metinis nepagrįstai gautų PSDF biudžeto lėšų dydis,
383951,61
patikslintas po svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme (Eur)
16. Bendras patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų
62
ar įmonių skaičius (vnt.)
3
17. Bendras patikrintų vaistinių, turinčių unikalų ID kodą informacinėje
sistemoje SVEIDRA, skaičius (vnt.)
18. Kontrolės procedūrų, kurių išvadas ginčija tikrinta įstaiga ar įmonė,
1
skaičius (vnt.):
18.1. kontrolės procedūrų, kurių išvadas ataskaitiniu laikotarpiu
1
apsvarstė teritorinės ligonių kasos (TLK) taikinimo komisija, skaičius
(vnt.)
18.2. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo
0
komisijoje buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius
(vnt.)
18.3. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo
1
komisijoje liko nepakeistos, skaičius (vnt.)
18.4. kontrolės procedūrų, kurių išvados ataskaitiniu laikotarpiu buvo
0
ginčijamos teisme, skaičius (vnt.)
18.5. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu buvo
0
pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius (vnt.)
0
18.6. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu liko
nepakeistos, skaičius (vnt.)
19. Surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius (vnt.),
Protokolų sk. – 0;
išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius (vnt.) ir skirtų
Bylų sk. – 0;
administracinių nuobaudų skaičius (vnt.)
Nuobaudų sk. - 0
20. Sutarčių su TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros
334
įstaigomis skaičius metų pradžioje (vnt.)
21. Sutarčių su TLK veiklos zonos vaistinėmis, turinčiomis unikalų ID
398
kodą informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius metų pradžioje (vnt.)
22. TLK biudžetas metų pabaigoje (Eur)
530 538 336
23. Pasiūlymų keisti teisės aktus skaičius (vnt.) ir teisės aktų projektų
2
pavadinimai
Žr. po lentele

Dažniausiai aiškinti teisės aktai:
1. Sveikatos apsaugos ministro 1998-11-26 įsakymas Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos
dokumentų formų tvirtinimo“;
2. Sveikatos apsaugos ministro 2008-01-17 įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“;
3. Sveikatos apsaugos ministro 2009-09-11 įsakymas Nr. V-743 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo
paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
4. Sveikatos apsaugos ministro 2002-03-08 įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų
išdavimo (pardavimo)“;
5. Sveikatos apsaugos ministro 2014-10-28 įsakymas Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į
asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens
sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“;
6. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2002-12-06 įsakymas Nr. 110
„Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo,
saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“;
7. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2013-12-31 įsakymas Nr. 1K-317
„Dėl prisirašančiųjų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir psichikos
sveikatos priežiūros centrų registravimo ir jų duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
8. Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-18 įsakymas Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
9. Sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05 įsakymas Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“;
10. Sveikatos apsaugos ministro 2015-03-23 įsakymas Nr. V-395 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų
vaistų joms gydyti sąrašų patvirtinimo“;
11. Sveikatos apsaugos ministro 2014-12-30 įsakymas Nr. V-1445 „Kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašas (C sąrašas)“;
12. Sveikatos apsaugos ministro 2007-12-14 įsakymas Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos
paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
13. Sveikatos apsaugos ministro 2009-08-21 įsakymas Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų
teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;
14. Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-04 įsakymas Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros
paslaugų dėl Covid-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) organizavimo aprašo patvirtinimo“;
15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 11 d. sprendimas Nr. V-2586 „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašas“.
Pasiūlymai keisti teisės aktus, siūlymai teikti el. paštu:
1.
VLK direktoriaus 2015-12-23 įsakymas Nr. 1K-377 „Dėl mažareikšmės žalos Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetui dydžio patvirtinimo“;
2.
VLK direktoriaus 2015-12-22 įsakymas Nr. 1K-373 „Dėl žalos privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kontrolės skyriaus vedėja

Nijolė Bijanskienė

