VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2020-02-10 Nr. 7K-220
Vilnius
Teisės akto ar jo projekto pavadinimas: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d įsakymo Nr. 357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
Teisės akto ar jo projekto tiesioginis rengėjas / rengėjai: N. Kazakevičiūtė
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto ar jo projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos
rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių): 3, 6, 7, 12, 15, 16, 17.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto ar jo projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio
derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akte ar jo projekte nenumatyta priemonių):
nėra.

Eil.
Nr.

–
1.

2.

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto
Teisės akto ar jo projekto
ar jo projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pakeitimas, mažinantis
Išvada dėl teisės akto ar jo
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
korupcijos riziką, arba teisės projekto pakeitimų arba
Kriterijus
pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto akto ar jo projekto tiesioginio
argumentų, kodėl
vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir
rengėjo argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)
neatsižvelgta į pastabą
pildo teisės akto ar jo projekto
pildo teisės akto ar jo
–
pildo teisės akto ar jo projekto vertintojai
tiesioginis rengėjas
projekto vertintojai
Teisės aktas ar jo projektas nesudaro Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių □ tenkina
išskirtinių
ar
nevienodų
sąlygų sąlygų tam tikriems subjektams (taikytinas
□ netenkina
subjektams, su kuriais susijęs teisės akto visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms,
įgyvendinimas
teikiančioms stacionarines paslaugas – Aprašo
1, 5 p.).
Teisės akte ar jo projekte nėra spragų ar
nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti
ir taikyti teisės aktą

Teisės akto projekte yra nuostatų, taikytinų
atsižvelgiant
į
tam
tikras
sąlygas
(dviprasmiškai) (pvz. Aprašo 3.2, 3.4.2, 4 p.),
tačiau, kadangi teisės akto projektas skirtas
neteisingų klinikinio kodavimo duomenų
teikimo prevencijai, kai reikia identifikuoti
galimus neteisingai koduojamų duomenų
rinkinius, šios sąlygos neišvengiamos.

-

□ tenkina
□ netenkina

2
3.

4.

5.

6.

7.

Teisės akte ar jo projekte nustatyta, kad
sprendimą
dėl
teisių
suteikimo,
apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo
ir panašiai priimantis subjektas atskirtas
nuo šių sprendimų teisėtumą ir
įgyvendinimą
kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto
Teisės akte ar jo projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka
subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)
Teisės akte ar jo projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų
(atvejų) sąrašas
Teisės akte ar jo projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai
priimant sprendimus taikomos išimtys

Teisės akte ar jo projekte nustatyta
sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka
ir priimtų sprendimų viešinimas

Teisės akto projekte nėra nustatytų procedūrų,
užtikrinančių
sprendimų
įgyvendinimo
kontrolę. Siūlytina nustatyti pareigą VLK ar
TLK
atsakingiesiems
darbuotojams
kontroliuoti, ar asmens sveikatos priežiūros
įstaigos įvykdė Aprašo 11 p. nustatytus
veiksmus.
Teisės akto projekte nustatytos VLK ir TLK
darbuotojų teisės atitinka jų funkcijas.

Atsižvelgta, 12-as punktas.

X tenkina
□ netenkina

-

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekte (aprašo 9, 10 p.) nustatytas
baigtinis sprendimų priėmimo sąrašas.

-

□ tenkina
□ netenkina

Siūlytina patikslinti Aprašo 10.3 p., siekiant
sumažinti
atsakingųjų
už
stebėsenos
vykdymą darbuotojų diskreciją priimant
sprendimus
dėl
kontrolės
procedūrų
inicijavimo: nustačius klaidingo klinikinio
kodavimo atvejus, dėl kurių galėjo būti
padaryta žala PSDF biudžetui, informuoti
apie šiuos atvejus už ūkio subjektų priežiūrą
atsakingus
asmenis,
kurie
priimtų
sprendimus
dėl
kontrolės
procedūrų
inicijavimo, vadovaujantis VLK direktoriaus
įsakymu patvirtinta ūkio subjektų veiklos
priežiūros tvarka; nustatyti terminą, per
kurį turi būti informuojama.
Teisės akto projektas reglamentuoja asmens
sveikatos priežiūros įstaigų informavimą apie
nustatytus klaidingus klinikinio kodavimo
atvejus (Aprašo 9, 10 p.). Siūlytina papildomu
Aprašo punktu informuoti asmens sveikatos
priežiūros įstaigas apie galimybę susižinoti
apie priimtus sprendimus bei konsultuotis
klinikinio kodavimo klausimais, taip
užtikrinant skaidrumą ir didesnį veiklos
viešumą.

Atsižvelgta, 10.3 punktas.

X tenkina
□ netenkina

Atsižvelgta, 13 punktas.

X tenkina
□ netenkina

3
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Teisės akte ar jo projekte nustatyta
sprendimų
dėl
mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
Jeigu pagal numatomą reguliavimą
sprendimus priima kolegialus subjektas,
Teisės akte ar jo projekte nustatyta
kolegialaus
sprendimus
priimančio
subjekto:
9.1.
konkretus
narių
skaičius,
užtikrinantis kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto veiklos objektyvumą;
9.2. jeigu narius skiria keli subjektai,
proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų
narių
dalis,
užtikrinanti
tinkamą
atstovavimą valstybės interesams ir
kolegialaus
sprendimus
priimančio
subjekto
veiklos
objektyvumą
ir
skaidrumą;
9.3. narių skyrimo mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir
trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;
9.6. individuali narių atsakomybė
Teisės akto ar jo projekto nuostatoms
įgyvendinti numatytos administracinės
procedūros yra būtinos, nustatyta išsami
jų taikymo tvarka
Teisės akte ar jo projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai
administracinė procedūra netaikoma
Teisės aktas ar jo projektas nustato jo
nuostatoms
įgyvendinti
numatytų
administracinių procedūrų ir sprendimo
priėmimo konkrečius terminus
Teisės aktas ar jo projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes

Teisės akto projektui sprendimo priėmimo dėl
mažareikšmiškumo tvarka netaikytina.

-

□ tenkina
□ netenkina

Netaikytina, nes sprendimus
kolegialus subjektas.

ne

-

□ tenkina
□ netenkina

Netaikytina, nes teisės akto projektas
nereglamentuoja administracinių procedūrų
taikymo.

-

□ tenkina
□ netenkina

Netaikytina, nes teisės akto projektas
nereglamentuoja administracinių procedūrų
taikymo.
Teisės
akto
projektas
nereglamentuoja
administracinių procedūrų taikymo, tačiau
siūlytina papildyti Aprašo 9.1 p. nuostata,
per kokį terminą VLK atsakingasis
darbuotojas pažymi galimai klaidingus
duomenis „Sveidroje“.
Teisės akto projekte terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybių nustatymas netaikytinas.

-

□ tenkina
□ netenkina

Atsižvelgta, 9.1 punktas.

X tenkina
□ netenkina

-

□ tenkina
□ netenkina

priima

4
14.

15.

16.

Teisės aktas ar jo projektas nustato
administracinių procedūrų viešinimo
tvarką
Teisės aktas ar jo projektas nustato
kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius
jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį,
fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą
ir panašiai)

Netaikytina, nes teisės akto projektas
nereglamentuoja administracinių procedūrų
taikymo.
Teisės akto projektas reglamentuoja klaidingų
klinikinio
kodavimo
atvejų
nustatymo
procedūras, fiksavimą, asmens sveikatos
priežiūros įstaigos ir TLK informavimo tvarką
(Aprašo II skyrius), stebėsenos rezultatų
analizės viešinimo tvarką (Aprašo 14 p.).
Siekiant
didesnio
aiškumo,
siūlytina
patikslinti Aprašą (pvz. 1 p.) stebėsenos
vykdymo periodiškumu (dažniu) (stebėsena
vykdoma nuolat).

Teisės akte ar jo projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo priemonės

Teisės akto projektas nustato asmens sveikatos
priežiūros paslaugų klinikinio kodavimo
stebėsenos (priežiūros / kontrolės) procedūras.
1) Aprašo 9 p. nustatyta skaidrumo užtikrinimo
priemonė: VLK atsakingasis darbuotojas apie
nustatytus klaidingus klinikinio kodavimo
atvejus informuoja tiek asmens sveikatos
priežiūros įstaigą, tiek TLK. Šis keturių akių
principo
taikymas
užtikrina
sprendimo
priėmimo skaidrumą.
Siūlytina Aprašo 10 p. nustatyti minėtą
principą
ir
TLK
atsakingiesiems
darbuotojams, vykdantiems stebėseną –
įpareigoti informuoti apie nustatytus
klaidingo klinikinio kodavimo atvejus tiek
ASPĮ, tiek VLK, nurodant informavimo
būdą.
2) Siūlytina tikslinti Aprašo 8 p., siekiant
užtikrinti keturių akių principą, TLK
atsakingiesiems darbuotojams pasirenkant
papildomus stebėsenos rodiklius (pvz.
periodiškai informuoti apie papildomai
pasirinktus rodiklius VLK).

□ tenkina
□ netenkina
Atsižvelgta, 1-as punktas.

X tenkina
□ netenkina

1) Neatsižvelgta, nes ne rečiau X tenkina
nei 1 kartą metuose VLK □ netenkina
darbuotojai IS SVEIDRA vykdo
TLK stebėsenos rezultatų analizę.

2)Neatsižvelgta, nes TLK teikia
metines ASPĮ ir kitų įstaigų
veiklos priežiūros ataskaitas teisės
aktų nustatyta tvarka

5
17.

18.

19.

Teisės akte ar jo projekte nustatyta
subjektų, su kuriais susijęs teisės akto
projekto
nuostatų
įgyvendinimas,
atsakomybės
rūšis
(tarnybinė,
administracinė, baudžiamoji ir panašiai)
Teisės akte ar jo projekte numatytas
baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos
skiriama nuobauda (sankcija) už teisės
akto projekte nustatytų nurodymų
nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo
procedūra
Kiti svarbūs kriterijai
1.

Siūlytina papildomu punktu nustatyti
atsakomybę VLK, TLK darbuotojams bei
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl
netinkamo šio teisės akto nuostatų laikymosi.

Atsižvelgta, 17-as punktas.

X tenkina
□ netenkina

Šiuo teisės akto projektu sankcijos dėl
klaidingo klinikinio kodavimo nenustatomos
(poveikio
priemonės,
taikytinos
ūkio
subjektams, nustatytos kitais VLK teisės
aktais).

-

□ tenkina
□ netenkina

–

-

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Teisės akto
projekto vertintojai:

Nomeda Kazakevičiūtė

Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė
Simona Adamkevičiūtė
Nomeda Kazakevičiūtė
(nusišalinusi)
Kristina Petronytė
Inga Stasiūnaitė

______________

