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
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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.)
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.)
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10. Rotacinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
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11. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant patikrinimo pažyma
surašoma pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis,
skaičius (vnt.)
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
priemonės, skaičius (vnt.)
14. Bendras taikytų baudų dydis (Eur)
15. Bendras metinis nepagrįstai gautų PSDF biudžeto lėšų dydis,
patikslintas po svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme
(Eur)
16. Bendras patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų
įstaigų ar įmonių skaičius (vnt.)
17. Bendras patikrintų vaistinių, turinčių unikalų ID kodą
informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius (vnt.)
18. Kontrolės procedūrų, kurių išvadas ginčija tikrinta įstaiga ar
įmonė, skaičius (vnt.):
18.1. kontrolės procedūrų, kurių išvadas ataskaitiniu laikotarpiu
apsvarstė teritorinės ligonių kasos (TLK) taikinimo komisija,
skaičius (vnt.)
18.2. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK
taikinimo komisijoje buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės
naudai, skaičius (vnt.)
18.3. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK
taikinimo komisijoje liko nepakeistos, skaičius (vnt.)
18.4. kontrolės procedūrų, kurių išvados ataskaitiniu laikotarpiu
buvo ginčijamos teisme, skaičius (vnt.)
18.5. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu buvo
pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius (vnt.)
18.6. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu liko
nepakeistos, skaičius (vnt.)
19. Surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius (vnt.),
išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius (vnt.) ir
skirtų administracinių nuobaudų skaičius (vnt.)
20. Sutarčių su TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis skaičius metų pradžioje (vnt.)
21. Sutarčių su TLK veiklos zonos vaistinėmis, turinčiomis unikalų
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ID kodą informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius metų
pradžioje (vnt.)
22. TLK biudžetas metų pabaigoje (Eur)
23. Pasiūlymų keisti teisės aktus skaičius (vnt.) ir teisės aktų
projektų pavadinimai
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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 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų
protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2016-11-01);
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 49 ,,Dėl
Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“.
5. Sveikatos apsaugos ministro 2000-10-06 įsakymas Nr. 529 „Kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašas (C sąrašas)“;
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-535 „Dėl
2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 ,,Dėl
Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir
popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones
(medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių
patvirtinimo“.
8. 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“;
9. 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“;
10. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2013-12-31 įsakymas Nr. 1K317 „Dėl Prisirašančiųjų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir
psichikos sveikatos priežiūros centrų registravimo ir jų duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
11. Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-18 įsakymas Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
12. 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“;
13. Sveikatos apsaugos ministro 2007-12-14 įsakymas Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos
paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
14. Sveikatos apsaugos ministro 2009-08-21 įsakymas Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų
teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;
15. Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-04 įsakymas Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros
paslaugų dėl Covid-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) organizavimo aprašo patvirtinimo“;
16. 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. Dėl VLK 2012-09-27 įsakymo Nr. 1K-217 ,,Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio
(antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos
formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo
paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“. Buvo siūloma peržiūrėti ir atnaujinti įsakymą,
eliminuojant pasenusias nuostatas, aiškiai reglamentuoti prašymų nagrinėjimo išimties tvarka procesą,
numatant subjektus, kuriems suteikiama teisė vertinti dokumentus, jiems keliamus reikalavimus, bei
detalizuoti sprendimų priėmimo terminus. Taip pat šiame kontekste siūlyta įvertinti, kad procesas tiek
įstaigoms ir siunčiantiems gydytojams, tiek TLK galėtų būti supaprastintas, atsisakant formos
Nr. 070/a-LK (pažymos reabilitacijai) pildymo ir teikimo TLK. Dėl to reikėtų pakeisti reabilitacijos
apmokėjimo ir siuntimo tvarką, kai el. siuntimą reabilitacijai išduotų reabilitologas.
2. Dėl VLK 2020-12-22 įsakymo 1K-381 ,,Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų
vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ bei VLK 2019-12-03
įsakymo Nr. 1K-270 ,,Dėl 2020 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės
krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“.
Šio tipo įsakymuose siūlyta detalizuoti TLK kontrolės procedūrų imtis pagal prioritetines kryptis,
kuriomis turėtų vadovautis TLK direktorius vykdant asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir
kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su TLK veiklos priežiūrą pagal prioritetinių krypčių
sąrašą, pvz. už kurį laikotarpį turi būti atliekamos kontrolės procedūros (vertinami metų, pusmečio,
ketv., mėn. duomenys ar pan.), taip pat neapibrėžiamas vertinamų subjektų skaičius (proc. nuo
nustatytų atvejų ar pan.).
3. Dėl VLK 2014-01-21 įsakymo Nr. 1K-10 ,,Dėl 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 tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Siūlyta įtraukti kontrolės procedūrų stabdymo, nutraukimo, atnaujinimo procedūras. Taip pat aptarti
žalos išdėstymo dalimis procesą (galimą maksimalų laikotarpį, minimalių įmokų sumas ir pan).
4. Taip pat metų eigoje teiktas siūlymas dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo
bei Sveikatos draudimo įstatymo nuostatų.
Siūlyta suvienodinti Pacientų teisių ir žalos sveikatos atlyginimo įstatymo 23 str. 5 d. bei
Sveikatos draudimo 41 str. 1 d. nuostatas, nes vienur pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių,
susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo turi kreiptis į VLK, o jau kitame
įstatyme nurodyta, kad skundus nagrinėja TLK.

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė,
laikinai vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas

Liucija Kalkauskienė

