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1 UŽDAVINYS
SUKURTI IR ĮDIEGTI VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE
LIGONIŲ KASOSE BENDRĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS MODELĮ
1
Paskirti asmenis,
VLK direktorius
Nuolat
Paskirti asmenys,
Įgyvendinta.
atsakingus už korupcijos
atsakingi už
VLK direktoriaus 2016 m. lapkričio 28
prevenciją ir kontrolę
korupcijos
d. įsakymu Nr. 1K-338 „Dėl
Valstybinėje ligonių
prevenciją ir
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
kasoje prie Sveikatos
kontrolę VLK
apsaugos ministerijos direktoriaus 2014
apsaugos ministerijos
m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-100
(toliau – VLK)
„Dėl Korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės komisijos
sudarymo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta
nauja VLK korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės komisijos
sudėtis
2
Sveikatos apsaugos
VLK korupcijos
Patvirtinus ar
VLK korupcijos
Įgyvendinta.
ministerijos (toliau –
prevencijos
patikslinus VLK
prevencijos
VLK 2015 m. kovo 3 d. raštu Nr. 4KSAM) Korupcijos
koordinavimo ir
korupcijos prevencijos programa ir jos
1701 pateikė SAM Korupcijos
prevencijos skyriui pateikti kontrolės komisija
programą ir jos
priemonių
prevencijos skyriui VLK korupcijos

2
patvirtintos VLK
korupcijos prevencijos
programos ir jos
priemonių įgyvendinimo
plano kopijas bei
patikslintą informaciją
apie asmenis, atsakingus
už korupcijos prevenciją ir
kontrolę VLK

3

VLK interneto svetainėje
skelbti VLK korupcijos
prevencijos programą ir
jos priemonių
įgyvendinimo planą bei
asmenų, atsakingų už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę, kontaktinius
duomenis

VLK korupcijos
prevencijos
koordinavimo ir
kontrolės komisijos
sekretorius, VLK
darbuotojai, atsakingi už
priemonių įgyvendinimą,
VLK direktoriaus
įsakymu paskirti
atsakingais už interneto
svetainės www.vlk.lt
administravimą (toliau –
VLK darbuotojai,
atsakingi už interneto
svetainės www.vlk.lt
administravimą)

priemonių
įgyvendinimo planą

įgyvendinimo
planas pateikti
SAM Korupcijos
prevencijos skyriui

Patikslinus ir
patvirtinus VLK
korupcijos prevencijos
programą ir jos
priemonių
įgyvendinimo planą,
taip pat pasikeitus
asmenims,
atsakingiems už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę VLK

VLK interneto
svetainėje
paskelbta VLK
korupcijos
prevencijos
programa ir jos
priemonių
įgyvendinimo
planas bei asmenų,
atsakingų už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę VLK,
kontaktiniai
duomenys

prevencijos programos ir jos priemonių
įgyvendinimo plano, patvirtintų VLK
direktoriaus 2015 m. kovo 2 d. įsakymu
Nr. 1K-63 „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos korupcijos prevencijos
programos ir jos priemonių
įgyvendinimo plano patvirtinimo“,
kopijas ir patikslintą informaciją apie
asmenis, atsakingus už korupcijos
prevenciją bei kontrolę VLK.
Pradėta rengti VLK 2017-2019 m.
korupcijos prevencijos programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas
Įgyvendinta.
VLK korupcijos prevencijos programa
ir jos priemonių įgyvendinimo planas
bei asmenų, atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę VLK, kontaktiniai
duomenys paskelbti VLK interneto
svetainėje

3
4

Užtikrinti veiksmingą ir
kryptingą korupcijos
prevencijos ir kontrolės
vykdymą VLK ir
teritorinėse ligonių kasose
(toliau – TLK, VLK ir
TLK kartu – ligonių kasos)

VLK korupcijos
prevencijos
koordinavimo ir
kontrolės komisija

2016 m. IV ketvirtis

Atlikta išsami
ligonių kasų
vykdomos
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės politikos
įgyvendinimo
ligonių kasose
analizė,
įvertintos analizės
metu nustatytos
problemos;
išnagrinėtos
korupcijos
prevencijos
priemonėmis
spręstinos
problemos ir
numatyti siektini
tikslai;
apžvelgtas ligonių
kasų korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
teisinis
reglamentavimas;
pateiktos tolesnės
korupcijos
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo
rekomendacijos

Įgyvendinta.
TLK IV ketvirčio ataskaitos:
1. Šiaulių TLK 2016-10-14 raštas S5212;
2. Klaipėdos TLK 2016-10-10 raštas
A1-6626;
3. Vilniaus TLK 2016-10-06 raštas 3S10680;
4. Kauno TLK 2016-10-12 raštas 32849;
5. Panevėžio TLK ataskaita paskelbta
internetinėje svetainėje adresu:
http://www.paneveziotlk.lt/userfiles/file
/Priemoniu_plano_2015_2016_vykdym
o_ataskaita_2015_metai_2016_m_III_k
etv.pdf
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2 UŽDAVINYS
TOBULINTI LIGONIŲ KASŲ VEIKLĄ, SIEKIANT ŠIOS VEIKLOS SKAIDRUMO IR EFEKTYVUMO
Įdiegti dalinę aktyviojo
Kainų skyrius,
2018 m. I ketvirtis
Nustatyta vidutinė
Įgyvendinama:
gydymo sąnaudų apskaitą Informacinių sistemų
kiekvienos
1. Parengta Detalios paciento lygio
paciento lygiu
plėtros skyrius
aktyviojo gydymo
sąnaudų apskaitos metodika (metodiniai
reprezentatyviose
paslaugos,
principai ir pagrindimas);
aktyviojo gydymo
priskiriamos
2. Parengtas duomenų kokybės
paslaugas teikiančiose
atitinkamai
užtikrinimo įrankių bei metodų sąrašas
asmens sveikatos
giminingų
su aprašymu ASPĮ sąnaudų apskaitos ir
priežiūros įstaigose
diagnozių grupei,
lyginamosios analizės įrankio duomenų
savikaina ir jos
kokybės užtikrinimui;
sudėtis
3. Parengta Detalios paciento lygio
sąnaudų apskaitos informacinės
sistemos (toliau – DPLSA IS) pirkimo ir
įdiegimo paslaugos techninė
specifikacija;
4. Pateiktos rekomendacijos dėl
reikiamų teisės aktų pakeitimų;
5. Parengtas informacinių sistemų, su
kuriomis bus integruojama detalios
sąnaudų apskaitos, atliekamos paciento
lygiu, informacinė sistema, sąrašas;
6. Patikrintas sąnaudų apskaitos
modelis, užpildytas antrojo ataskaitinio
periodo 67 asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sąnaudų duomenimis, ir parengta
lyginamoji duomenų analizė;
7. Įvykdytas DPLSA IS pirkimo ir
įdiegimo paslaugų viešasis pirkimas ir
2016 m. spalio 13 d. pasirašyta sutartis
su paslaugos teikėju UAB „Innoforce“;
8. Įgyvendinant DPLSA IS įdiegimo
projektą parengta:
8.1. DPLSA IS diegimo vykdymo
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Užtikrinti skaidrų ir
efektyvų Privalomojo
sveikatos draudimo fondo
(toliau – PSDF) biudžeto
lėšų, numatytų ortopedijos
techninėms priemonėms,
paskirstymą ir
kompensacijų, skiriamų
pacientams už savo
lėšomis įsigytas
ortopedijos technines
priemones, laukimo eilės
valdymą

Informacinių sistemų
plėtros skyrius,
Ortopedijos technikos
kompensavimo skyrius

2016 m. III ketvirtis

7

Užtikrinti skaidrų PSDF
biudžeto lėšų paskirstymą:
 ambulatoriniam
gydymui deguonimi;
 dantų protezavimo
paslaugoms;
 kompensacijoms,
skiriamoms pacientams už
savo lėšomis apmokėtas

Informacinių sistemų
plėtros skyrius, Sveikatos
priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius, TLK

2017 m. III ketvirtis

Įdiegta informacinė
sistema, leidžianti
valdyti PSDF
biudžeto lėšų,
numatytų
ortopedijos
techninėms
priemonėms,
paskirstymą ir
kompensacijų,
skiriamų
pacientams už savo
lėšomis įsigytas
ortopedijos
technines
priemones, laukimo
eilę
Įdiegta informacinė
sistema, leidžianti
valdyti ir apskaityti
PSDF biudžeto
išlaidas, skirtas:
 ambulatoriniam
gydymui
deguonimi;
 dantų

planas,
8.2. DPLSA IS diegimo veiklų
grafikas,
8.3. DPLSA IS diegimo kokybės ir
rizikų valdymo planai,
8.4. DPLSA IS nuostatai,
8.5.DPLSA IS infrastruktūros
reikalavimų techninė specifikacija
Įgyvendinta.
Įdiegtas Eilių informacinės sistemos
posistemis, leidžiantis valdyti PSDF
biudžeto lėšų, numatytų ortopedijos
techninėms priemonėms, paskirstymą ir
kompensacijų, skiriamų pacientams už
savo lėšomis įsigytas ortopedijos
technines priemones, laukimo eilę.
Vyksta posistemės bandomoji
eksploatacija

Įgyvendinama.
Pradėtos kurti šios Eilių valdymo
informacinės sistemos ambulatoriniam
gydymui deguonimi, dantų protezavimo
paslaugoms, kompensacijoms,
skiriamoms pacientams už savo lėšomis
apmokėtas dantų protezavimo paslaugų
išlaidas, kochleariniams implantams,
BAHA įsriegiamiesiems kauliniams
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dantų protezavimo
paslaugų išlaidas;
 kochleariniams
implantams, BAHA
įsriegiamiesiems
kauliniams implantams,
vidurinės ausies klausos
sistemoms ir atsarginio
kochlearinio implanto
procesoriams

8

Vykdyti pirminės
ambulatorinės sveikatos
priežiūros ir specializuotų
ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų laukimo eilių
stebėseną

Paslaugų analizės ir
sutarčių skyrius

9

Siekiant užtikrinti vaistų ir
medicinos pagalbos

Vaistų
skyrius

Nuolat (1 kartą per
mėn.)

kompensavimo Ne rečiau kaip 1
kartą per pusmetį

protezavimo
paslaugoms;
 kompensacijom
s, skiriamoms
pacientams už savo
lėšomis apmokėtas
dantų protezavimo
paslaugų išlaidas;
 kochleariniams
implantams,
BAHA
įsriegiamiesiems
kauliniams
implantams,
vidurinės ausies
klausos sistemoms
ir atsarginio
kochlearinio
implanto
procesoriams
SAM pateikta
susisteminta
informacija apie
pirminės
ambulatorinės
sveikatos
priežiūros ir
specializuotų
ambulatorinių
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
laukimo eiles
Parengtų vaistų ir
(ar) medicinos

implantams, vidurinės ausies klausos
sistemoms ir atsarginio kochlearinio
implanto procesoriams posistemės

Įgyvendinta.
Kiekvieną mėnesį susisteminama TLK
pateikta informacija apie pirminės
ambulatorinės sveikatos priežiūros ir
specializuotų ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų laukimo
eiles ir pateikiama Sveikatos apsaugos
ministerijai

Įgyvendinta.
1. Parengta kompensuojamųjų vaistų ir

7
priemonių skyrimo ir
išdavimo teisėtumą, atlikti
privalomojo sveikatos
draudimo informacinės
sistemos „Sveidra“
duomenų stebėseną,
nustatyti TLK atliekamų
planinių patikrinimų
kryptis

10

Užtikrinti sąnarių
endoprotezų pirkimo
skaidrumą

pagalbos priemonių
skyrimo ir
išdavimo
stebėsenos
ataskaitų skaičius

Sveikatos priežiūros
įstaigų aprūpinimo skyrius

Nuolat (nuo 2014 m.
III ketvirčio)

Vykdyti sąnarių
endoprotezų
pirkimą per
Centrinę
perkančiąją
organizaciją (VšĮ
CPO)

medicinos pagalbos priemonių skyrimo
ir išdavimo sergantiesiems cukriniu
diabetu stebėsenos ataskaita. Ši
ataskaita buvo pristatyta 2016 m. kovo
17 d. TLK ekspertų posėdyje
VLK svetainės dalyje Statistika
skelbiamos 2015 m. I ketv. , I pusm. ir
I-III ketvirčių kompensuojamųjų vaistų
ir (ar) medicinos pagalbos priemonių
skyrimo ir išdavimo stebėsenos
ataskaitos;
2. Parengta Psichotropinių vaistų
vartojimo Lietuvoje ir Europoje
ataskaita, kurioje yra informacija apie
kompensuojamųjų psichotropinių vaistų
stebėseną. Ši ataskaita buvo pristatyta
2016 m. lapkričio 16 d. TLK ekspertų
posėdyje
Įgyvendinta.
Pirminiai sąnarių endoprotezai
įsigyjami per CPO
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Užtikrinti ortopedijos
techninių priemonių, kurių
gamybos ir pritaikymo
išlaidos kompensuojamos
PSDF biudžeto lėšomis,
išrašymo ir išdavimo
pagrįstumą bei teisėtumą,
atliekant neplaninius
patikrinimus pasirinktose
ortopedijos įmonėse,
sudariusiose sutartis su
TLK

Ortopedijos technikos
kompensavimo skyrius

2016 m. IV ketvirtis

Atliktų patikrinimų
skaičius

Įgyvendinta.
Per 2016 m. IV ketvirtį buvo atlikti 3
neplaniniai Ortopedijos įmonių
tikrinimai. Iš viso per 2016 metus atlikti
22 neplaniniai Ortopedijos įmonių
tikrinimai

2.1. ĮVERTINTI VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
Nustatyti VLK veiklos
VLK korupcijos
Kiekvienų metų III
Nustatytos VLK
Įgyvendinta.
sritis, kuriose yra didelė
prevencijos koordinavimo ketvirtis
veiklos sritys,
Atliktas korupcijos pasireiškimo
korupcijos pasireiškimo
ir kontrolės komisija
kuriose korupcijos tikimybės nustatymo finansinės bei
tikimybė, ir atlikti
pasireiškimo
ekonominės PSDF biudžeto lėšų
korupcijos rizikos analizę
tikimybė yra
naudojimo TLK veiklos zonose analizės
didelė. Atlikta
srityje vertinimas. Korupcijos
korupcijos rizikos
pasireiškimo tikimybė šioje srityje
analizė
nenustatyta
Pateikti SAM Korupcijos
VLK korupcijos
Kiekvienų metų III
Pateikta SAM
Įgyvendinta.
prevencijos skyriui
prevencijos koordinavimo ketvirtis
Korupcijos
Informacija apie atliktą korupcijos
informaciją apie VLK
ir kontrolės komisija
prevencijos skyriui pasireiškimo tikimybės nustatymą ir
veiklos sritis, kuriose
informacija apie
vertinimą sutarčių sudarymo su
didelė korupcijos
VLK veiklos sritis, ortopedijos įmonėmis srityje buvo
pasireiškimo tikimybė
kuriose didelė
pateikta SAM 2016 m. rugsėjo 23 d.
korupcijos
raštu Nr. 4K-6825.
pasireiškimo
2015 m. informacija apie korupcijos
tikimybė
pasireiškimo tikimybės nustatymą

9
pateikta SAM VLK 2015 m. rugsėjo 7
d. raštu Nr. 4K-6823 „Dėl informacijos
pateikimo“.
14

Įvertinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę ir
parengti neatitikčių
šalinimo planą, kuriame
būtų nurodyti asmenys,
atsakingi už šiame plane
numatytų priemonių
vykdymą

15

Nustatyti TLK veiklos
sritis, kuriose didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, pavesti TLK
atlikti šiose veiklos srityse
korupcijos rizikos analizę
ir pateikti apibendrintus
rezultatus

16

VLK korupcijos
Įvertinus korupcijos
prevencijos koordinavimo pasireiškimo
ir kontrolės komisija, VLK tikimybę
padaliniai ir TLK, kuriose
nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė

Kiekvienų metų III
ketvirtis

Parengtas ir
patvirtintas
neatitikčių šalinimo
planas, kuriame
nurodomos
neatitikčių šalinimo
priemonės ir
asmenys, atsakingi
už šių priemonių
vykdymą
Nustatytos TLK
veiklos sritys,
kuriose didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, atlikta
analizė ir
apibendrinti gauti
rezultatai

Atlikus korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo vertinimą,
neatitikčių nenustatyta

Įgyvendinta.
TLK atliko korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą ūkio subjektų
veiklos priežiūros organizavimo srityje
ir gautus rezultatus pateikė VLK šiais
raštais: Vilniaus TLK 2016 m. rugsėjo
16 d. raštas Nr. 3S-9977, Kauno TLK
2016 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. 3-2580,
Klaipėdos TLK 2016 m. rugsėjo 30 d.
raštas Nr. A1-6441, Panevėžio TLK
2016 m. rugsėjo 28 d. raštas Nr. 122739, Šiaulių TLK 2016 m. rugsėjo 30
d. raštas Nr. S-5074
2.2. ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS LIGONIŲ KASOSE RENGIANT TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS
Antikorupciniu požiūriu
VLK korupcijos
Pateikus teisės akto
Antikorupciniu
Įgyvendinta.
įvertinti VLK teisės aktų
prevencijos koordinavimo projektą
požiūriu įvertintų
Per 2015-2016 m. antikorupciniu
projektus, atitinkančius
ir kontrolės komisija
VLK teisės aktų
požiūriu įvertinta 10 VLK direktoriaus
Korupcijos prevencijos
projektų skaičius
įsakymų projektų
įstatymo 8 straipsnio 1
dalies nuostatas
VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo
ir kontrolės komisija
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3 UŽDAVINYS
BENDRADARBIAUTI SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, VYKDANT KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
SVEIKATOS APSAUGOS SEKTORIUJE
17
Bendradarbiaujant su
Ryšių
su
visuomene 2017
m.
II‒IV Asmens sveikatos
Įgyvendinama.
kitomis valstybės
priežiūros
įstaigų,
skyrius
ketvirtis
institucijomis, atlikti
kuriose atliktas
slapto pirkėjo tyrimą
slapto pirkėjo
siekiant nustatyti, ar
tyrimas, skaičius
gydymo įstaigose,
sudariusiose sutartis su
TLK, laikomasi sutartyse
numatytų įsipareigojimų
4 UŽDAVINYS
DIDINTI LIGONIŲ KASŲ DARBUOTOJŲ SĄŽININGUMĄ, LOJALUMĄ, ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ IR PRINCIPINGUMĄ,
MOTYVUOTI JUOS NEIMTI IR NEDUOTI KYŠIO, PRANEŠTI APIE PASTEBĖTĄ KORUPCIJĄ
18
Nustatyti ligonių kasų
VLK korupcijos
2017 m. III ketvirtis Atlikta ligonių kasų Įgyvendinta.
darbuotojų tolerancijos
prevencijos koordinavimo
apklausa
Patvirtintas VLK direktoriaus 2015 m.
korupcijai indeksą
ir kontrolės komisija
tolerancijos
rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1K-263
korupcijai indeksui „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie
nustatyti
Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinių ligonių kasų nepakantumo
korupcijai politikos principų sąrašo
patvirtinimo“. VLK 2015-10-22 vykdė
VLK ir TLK darbuotojų pakantumo
korupcijai apklausą: nuomonė,
žinojimas ir elgesys. Ligonių kasų
darbuotojų nepakantumo korupcijai
rodiklis (procentai) - 69,25
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19

20

21

22

Skatinti (naudojant
finansinius ir nefinansinius
skatinimo būdus) VLK
darbuotojus, reikšmingai
prisidėjusius prie teisės
aktų pažeidimų, dėl kurių
galėjo atsirasti žala
valstybei, ir korupcinio
pobūdžio nusikalstamų
veikų nustatymo ir
užkardymo bei
antikorupcinės aplinkos
formavimo
VLK interneto svetainėje
viešinti tarnybinių
komandiruočių į užsienį
maršrutus, tikslus, išlaidas
ir finansavimo šaltinius

Organizuoti VLK
darbuotojų susitikimus su
Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT)
darbuotojais, vykdančiais
korupcijos prevenciją
Organizuoti VLK
darbuotojų mokymus apie
korupcijos prevencijos
priemones, jų taikymą,
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, šių
veikų pobūdį bei

VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo
ir kontrolės komisija

Prireikus

Paskatintų VLK
darbuotojų skaičius

Nebuvo darbuotojų užkirtusių kelią
korupcijai

Į tarnybines
komandiruotes užsienyje
vykstantys asmenys, VLK
darbuotojai, atsakingi už
interneto svetainės
www.vlk.lt
administravimą
Ryšių su visuomene
skyrius,
VLK korupcijos
prevencijos koordinavimo
ir kontrolės komisija

Nuolat (per 10 darbo
dienų po grįžimo)

Viešinami
duomenys apie
visas tarnybines
komandiruotes į
užsienį

Įgyvendinta.

Prireikus

VLK ir STT darbuotojų susitikimai
nebuvo organizuoti

Personalo ir kokybės
vadybos skyrius

Ne rečiau kaip 1
kartą per metus

Susitikimų su STT
darbuotojais
skaičius,
juose dalyvavusių
VLK darbuotojų
skaičius
VLK darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose
antikorupcijos
tema, skaičius;
vienam asmeniui
tenkantis mokymų

Įgyvendinta.
2016 m. mokymuose antikorupcijos
tema dalyvavo 17 VLK darbuotojų,
vienam dalyviui tenka 16 ak. val.
mokymų
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atsakomybę
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valandų skaičius
5 UŽDAVINYS
INFORMUOTI LIETUVOS GYVENTOJUS APIE PRIVALOMĄJĮ SVEIKATOS DRAUDIMĄ, NEMOKAMAS IR MOKAMAS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, PACIENTŲ TEISES BEI PAREIGAS
5.1. GERINTI LIGONIŲ KASŲ ĮVAIZDĮ LIETUVOJE
Skelbti informaciją apie
Kainų skyrius, Paslaugų
Nuolat
VLK ir TLK
Įgyvendinta.
PSDF biudžeto lėšomis
analizės ir sutarčių skyrius,
interneto svetainėse Visa pateikta informacija laiku
teikiamų asmens sveikatos VLK darbuotojai,
skelbiama
paskelbiama VLK interneto svetainėje
priežiūros paslaugų kainas atsakingi už interneto
informacija apie
VLK ir TLK interneto
svetainės www.vlk.lt
PSDF biudžeto
svetainėse
administravimą
lėšomis teikiamų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
kainas
Informuoti pacientus apie
Informacinės sistemos
Nuolat iki 2019 m.
Suvestinių,
Įgyvendinta.
PSDF biudžeto lėšas,
eksploatavimo skyrius
gruodžio 31 d.
suformuotų
Suformuota suvestinių:
kuriomis buvo sumokėta
privalomojo
2016 m. I ketvirtį - 4098
už jiems suteiktas
sveikatos draudimo 2016 m. II ketvirtį - 4336
sveikatos priežiūros
informacinės
2016 m. III ketvirtį – 5157
paslaugas (nurodomos
sistemos „Sveidra“ 2016 m. IV ketvirtį - 5048
suteiktų stacionare
Viešųjų
sveikatos priežiūros
elektroninių
paslaugų ir specializuotų
paslaugų asmenims
ambulatorinių paslaugų
teikimo
kainos bei išduotų vaistų ir
posistemyje,
medicinos pagalbos
skaičius
priemonių kainos)
Koordinuoti TLK
Draudžiamųjų
1 kartą per metus
Atlikta
Įgyvendinta.
administracinių paslaugų
privalomuoju sveikatos
administracinių
TLK administracinių paslaugų gavėjų
gavėjų (vartotojų)
draudimu registro skyrius
paslaugų gavėjų
(vartotojų) apklausa, siekiant įvertinti
apklausą, siekiant įvertinti
(vartotojų)
teikiamų paslaugų kokybę, atlikta IV
teikiamų paslaugų kokybę
apklausa ir
ketvirtį
ir numatyti galimus
parengta rezultatų
korupcijos atvejus
analizė
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5.2. ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
Visose VLK informacijos Ryšių su visuomene
Nuolat
VLK informacijos
Įgyvendinta.
skelbimo vietose ir
skyrius, VLK korupcijos
skelbimo vietose ir Visa informacija laiku skelbiama VLK
interneto svetainėje skelbti prevencijos koordinavimo
interneto svetainėje interneto svetainėje
informaciją apie
ir kontrolės komisijos
paskelbta
atsakomybę už korupcinio sekretorius, VLK
informacija apie
pobūdžio teisės
darbuotojai, atsakingi už
atsakomybę už
pažeidimus, nurodyti, kur
interneto svetainės
korupcinio
turi kreiptis asmuo,
www.vlk.lt
pobūdžio teisės
susidūręs su korupcinio
administravimą
pažeidimus, taip
pobūdžio veika
pat informacija
apie tai, kur asmuo
gali kreiptis,
pastebėjęs
korupcijos atvejus
VLK interneto svetainėje
VLK korupcijos
Kiekvieną ketvirtį,
Paskelbtų metinio
Įgyvendinta.
skelbti metinio VLK
prevencijos koordinavimo ne vėliau kaip iki
VLK korupcijos
Visa pateikta informacija laiku
korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisijos
kito ketvirčio pirmo prevencijos
paskelbiama VLK interneto svetainėje
programos priemonių
sekretorius,
mėnesio 10 dienos
programos
įgyvendinimo plano
VLK darbuotojai,
priemonių
vykdymo ataskaitas
atsakingi už interneto
įgyvendinimo
svetainės www.vlk.lt
plano vykdymo
administravimą
ataskaitų skaičius
VLK interneto svetainėje
TLK
Nuolat
Laiku paskelbti
Įgyvendinta.
skelbti gydymo įstaigų
duomenys
www.vilniaustlk.lt
sąrašą, su kuriomis TLK
www.klaipedostlk.lt
sudarė sutartis dėl asmens
www.ktlk.lt
sveikatos priežiūros
www.siauliutlk.lt
paslaugų teikimo ir jų
www.paneveziotlk.lt
išlaidų apmokėjimo (pagal
PSDF biudžeto išlaidų 1
straipsnį), nurodant bendrą
visų TLK sudarytų
sutarčių sumą
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5.3. ANALIZUOTI PASIŪLYMUS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
Analizuoti pasiūlymus dėl VLK korupcijos
Gavus pasiūlymų dėl Išnagrinėtų
Įgyvendinta.
korupcijos prevencijos
prevencijos koordinavimo korupcijos
pasiūlymų skaičius 2016 m. I – II – III – IV ketvirtį
sveikatos sistemoje
ir kontrolės komisija
prevencijos ir
pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos ir
priemonių įgyvendinimo
kontrolės priemonių
kontrolės priemonių įgyvendinimo
ligonių kasose
ligonių kasose nebuvo gauta
įgyvendinimo
_______________________

