VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
TVIRTINU
Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Dalia Šimelienė

2018 METŲ III KETVIRČIO PLANINIŲ KONTROLĖS PROCEDŪRŲ PLANO PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
2018-07- Nr. PLVilnius

Eil.
Nr.

Kontrolės kryptis

Aktyviajam gydymui priskiriamų stacionarinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo
1. sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis,
tinkamumo ir jų išlaidų apmokėjimo pagrįstumo kontrolė (kryptis
11**).
Panevėžio TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros
įstaigose 2017 m. vaikams suteiktų dantų protezavimo paslaugų
atitikties nustatytiems reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo
PSDF biudžeto lėšomis teisėtumo kontrolė (rotacinės kontrolės
procedūros pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
2. apsaugos ministerijos) (kryptis 2**).

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių
gydytojų specialistų konsultacijų kiekio, atitikties nustatytiems
3.
reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis
pagrįstumo vertinimas (kryptis 4**).

Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas

Numatoma
Kontrolės
kartotinė
procedūros pradžia
kontrolės
(mėnuo)
procedūra

UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ (ID 9977)

Ne

Rugpūčio mėn.

Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialas (ID 99)

Ne

Rugsėjo mėn.

VšĮ Elektrėnų ligoninė (ID 103)

Ne

Rugsėjo mėn.

UAB Baltijos implantologijos centras
UAB "Dentas"
UAB "Dentavita Dental"

Ne
Ne
Ne

Liepos mėn.
Liepos mėn.
Liepos mėn.

UAB Implantologijos ir odontologijos klinika "Šypsena"

Ne

Liepos mėn.

UAB "Panevėžio odontologai"
UAB R.V.L.
UAB "Visus sanus"
Kitos įstaigos pagal aptiktus radinius tikrinant aukščiau
išvardytas įstaigas
VšĮ Lazdynų poliklinika (ID 88)
VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (ID 100)
VIKTORIJOS TRINKŪNIENĖS INDIVIDUALI
ĮMONĖ (ID 7172)

Ne
Ne
Ne

Ne
Ne

Liepos mėn.
Liepos mėn.
Liepos mėn.
Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

Ne

Rugsėjo mėn.

Ne

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų (kai paciento
konsultacijos metu paskiriamas arba keičiamas ir atliekamas
4. vienos rūšies procedūrų kursas) konsultacijų išlaidų apmokėjimo
teisėtumo vertinimas (kryptis 5**).
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo,
tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo
5. kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė kryptis 8**).
1.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, slaugos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio,
apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių
aktų
laikymosi
kontrolė
(kryptis
17.3*).
6. teisės
1.2. Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti
brangiuosius tyrimus ir procedūras tinkamumo bei pagrįstumo
kontrolė (kryptis 17.2*).
1.1. Mokamų paslaugų teikimo ir apskaitos kontrolė (kryptis
17.16**).
1.2. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų (kai paciento
7. konsultacijos metu paskiriamas arba keičiamas ir atliekamas
vienos rūšies procedūrų kursas) konsultacijų išlaidų apmokėjimo
teisėtumo vertinimas (kryptis 5**).
1.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, slaugos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio,
apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių
teisės aktų laikymosi kontrolė (kryptis 17.3*).
1.2. Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
8. priežiūros paslaugų – moksleivių paruošimo mokyklai (gydytojo
odontologo ir jo padėjėjo paslaugos) – atitikties nustatytiems
reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis
pagrįstumo kontrolė (kryptis 1**).

UAB "Šeimos klinikos diagnostikos centras" (ID 8956)

Ne

Liepos mėn.

UAB "Medea klinika" (ID 7472)
UAB "Gemma sveikatos centras" (ID 17110)

Ne
Ne

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

VšĮ Ukmergės ligoninė (ID 489)

Ne

Liepos mėn.

UAB "Sanum medicale" (ID 32062)

Taip

Rugpjūčio mėn.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika (ID 97)

Taip

Rugpjūčio mėn.

VšĮ Balsių šeimos medicinos centras (ID 6662)

Taip

Rugsėjo mėn.

Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
UAB NOVADENTA (ID 31560)
paslaugų – moksleivių paruošimo mokyklai (gydytojo odontologo VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras
ir jo padėjėjo paslaugos) – atitikties nustatytiems reikalavimams
(ID 156)
ir
jų
išlaidų
apmokėjimo
PSDF
biudžeto
lėšomis
pagrįstumo
9.
VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras
(ID
kontrolė (kryptis 1**).
101)

1.1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų (kai paciento
konsultacijos metu paskiriamas arba keičiamas ir atliekamas
vienos rūšies procedūrų kursas) konsultacijų išlaidų apmokėjimo
10. teisėtumo vertinimas (kryptis 5**).
1.2. Kompensuojamųjų antibiotikų (kurių ATC kodas pagal II
lygį yra J01) vaikams skyrimo ir išrašymo pagrįstumo vertinimas
(kryptis 13**).
Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumo kontrolė
(kryptis 17.12*).
11.

1.1. Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo paslaugų atitikties
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu
Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis,
sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
nustatytiems reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF
12. biudžeto lėšomis pagrįstumo kontrolė (kryptis 6**).
1.2. Kompensuojamųjų antibiotikų (kurių ATC kodas pagal II
lygį yra J01) vaikams skyrimo ir išrašymo pagrįstumo vertinimas
(kryptis 13**).

Ne

Rugpjūčio mėn.

Ne

Rugpjūčio mėn.

Ne

Rugsėjo mėn.

VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centras (ID 77)

Ne

Rugsėjo mėn.

UAB Eišiškių šeimos medicinos centras (ID 8694)

Ne

Rugpjūčio mėn.

UAB EUROVAISTINĖ (ID 4896)
UAB EUROVAISTINĖ (ID 4914)
UAB "Gintarinė vaistinė" (ID 6700)
UAB "Gintarinė vaistinė" (ID 6741)
BENU Vaistinė Lietuva, UAB (ID 8616)

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Liepos mėn.
Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.

BENU Vaistinė Lietuva, UAB (ID 9507)

Ne

Rugsėjo mėn.

VšĮ Alytaus poliklinika (ID 82)

Ne

Rugpjūčio mėn.

1.1. Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugų – moksleivių paruošimo mokyklai (gydytojo
odontologo ir jo padėjėjo paslaugos) – atitikties nustatytiems
reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis
13. pagrįstumo kontrolė (kryptis 1**).
1.2. Kompensuojamųjų antibiotikų (kurių ATC kodas pagal II
lygį yra J01) vaikams skyrimo ir išrašymo pagrįstumo vertinimas
(kryptis 13**).

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras (ID
587)

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų,
kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
14. biudžeto lėšomis, prieinamumo, tinkamumo, norminių teisės aktų
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos centras (ID 637)
atitikimo, medicininių dokumentų pildymo kokybės kontrolė
(kryptis 17.1*).
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (ID 371), adresas:
kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
Antakalnio g. 124)
15. biudžeto lėšomis, prieinamumo, tinkamumo, norminių teisės aktų
atitikimo, medicininių dokumentų pildymo kokybės kontrolė
UAB "EuroEra" (ID 13819)
(kryptis 17.1*).

Ne

Rugpjūčio mėn.

Ne

Rugpjūčio mėn.

Ne

Rugpjūčio mėn.

Taip

Rugsėjo mėn.

* Kontrolės kryptys pagal 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, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu 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“, 17 punkte nustatytas kontrolės kryptis.
** Kontrolės kryptis nurodoma pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus patvirtintą einamųjų metų prioritetinių kontrolės krypčių sąrašą.

Kontrolės skyriaus vedėja
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