VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
SĄSKAITOS, KURIOJE KAUPIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
ĮMOKOS ŽALAI, ATSIRADUSIAI DĖL PACIENTO SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS,
ATLYGINTI, 2020 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 7K-979
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1263 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą“ pakeitimo“
įgaliojo Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių
kasa) nuo 2020 metų sausio 1 d. atlikti Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus,
nustatytus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (toliau –
Įstatymas).
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo bei sąskaitos
lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020
m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-40, 3 punkte nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Valstybinei ligonių kasai kiekvienais metais iki gegužės 31 dienos pateikia informaciją apie
praėjusiais kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
taikytą įmokos dydžio procentą, nurodytą Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje, ir mokėtiną į šią sąskaitą
sumą. Šią informaciją Valstybinei ligonių kasai iki 2020 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės
parengimo iš 3 865 (pagal Valstybinės ligonių kasos turimus duomenis) asmens sveikatos priežiūros
įstaigų pateikė tik pusė įstaigų – 1 952. Iš šių 1 952 įstaigų 127 įstaigos nurodė, kad 2019 metais už
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą negavo jokių pajamų.
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 27
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos įmoką už einamuosius
kalendorinius metus, apskaičiuotą 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, moka dalimis po ¼ įmokos.
Pirmoji kalendoriniais metais įmoka sumokama iki einamųjų kalendorinių metų kovo 30 dienos,
antroji – iki gegužės 10 dienos.
Pagal gautus duomenis buhalterinėje apskaitoje gautinų socialinių įmokų registruota
3 478 505,08 Eur, iš kurių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gauta 1 784 773,21 Eur.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš 3 865 asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokas
sumokėjo iš viso 1 581 įstaiga (iš jų: 617 įstaigų sumokėjo po vieną įmoką, 326 įstaigos sumokėjo po
dvi įmokas, 6 įstaigos sumokėjo po tris įmokas, 632 įstaigos sumokėjo po visa metinę įmoką).
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sumokėjusios įmokas, pagal nuosavybės formą
yra:
- valstybės, savivaldybės - 226 įstaigos sumokėjo 1 324 066,75 Eur;
- viešosios – 18 įstaigų sumokėjo 3 259,99 Eur;
- privataus kapitalo – 1 337 įstaigos sumokėjo 457 446,47 Eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas vienas Pacientų sveikatai padarytos žalos
nustatymo komisijos sprendimas dėl 600 Eurų neturtinės žalos pacientui atlyginimo. Išmoka žalai
atlyginti išmokėta liepos mėnesį.
Per I pusmetį Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nariams ir
ekspertams priskaičiuota atlygio 21 144,37 Eurų.

Pinigų likutis banko sąskaitoje birželio 30 dieną – 1 776 567,33 eurų.
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