VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

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
2019-01-10 Nr. 1
Vilnius
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 rezultatai:
4.1. rodiklių, pagal kuriuos buvo vykdoma stebėsena, skaičius (vnt.)
4.2. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų neplaninų kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
4.3. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų planinų kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
4.4. statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/a-LK), pagal kurių duomenis buvo vykdoma stebėsena,
skaičius (vnt.)
4.5. statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/A-LK), kurių duomenys buvo tikslinami, skaičius (vnt.)
4.6. bendros metinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms
sumos pokytis po statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/A-LK) patikslinimo (Eur)
5. Bendras kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
6. Planinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
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Žr. pastabas*
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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.)
10. Rotacinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)
11. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant patikrinimo pažyma surašoma pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis,
skaičius (vnt.)
12. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant buvo nustatyta žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui
(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. Kontrolės procedūros, kurių metu buvo vertintas sąskaitų pateikimo apmokėti teisėtumas ir (ar) kompensuojamųjų
vaistų bei medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumas, skaičius (vnt.)
16. Bendras metinis žalos PSDF biudžetui dydis, patikslintas po svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme (Eur)
17. Bendras patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų ar įmonių skaičius (vnt.)
18. Bendras patikrintų vaistinių, turinčių unikalų ID kodą informacinėje sistemoje „Sveidra“, skaičius (vnt.)
19. Kontrolės procedūrų, kurių išvadas ginčija tikrinta įstaiga ar įmonė, skaičius (vnt.):
19.1. kontrolės procedūrų, kurių išvadas ataskaitiniu laikotarpiu apsvarstė teritorinės ligonių kasos (TLK) taikinimo
komisija, skaičius (vnt.)
19.2. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo komisijoje, buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar
įmonės naudai, skaičius (vnt.)
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19.3. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo komisijoje, liko nepakeistos, skaičius (vnt.)

2

19.4. kontrolės procedūrų, kurių išvados ataskaitiniu laikotarpiu buvo ginčijamos teisme, skaičius (vnt.)
19.5. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius
(vnt.)
19.6. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu liko nepakeistos, skaičius (vnt.)

0
0
0

20. Surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius (vnt.), išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius
(vnt.) ir skirtų administracinių nuobaudų skaičius (vnt.)
21. Sutarčių su TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis skaičius metų pradžioje (vnt.)

1 protokolas, 1 byla, 1
nuobauda
Vilniaus TLK zonos 239 (iš
viso sutarčių 459)

22. Sutarčių su TLK veiklos zonos vaistinėmis, turinčiomis unikalų ID kodą informacinėje sistemoje „Sveidra“, skaičius
(vnt.)
23. TLK biudžetas metų pabaigoje (Eur)
24. Pasiūlymų keisti teisės aktus skaičius (vnt.) ir teisės aktų projektų pavadinimai

557 883 539
3** (Žr. pastabas)

25. Bendras peržiūrėtų aktyviojo gydymo statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/a-LK) skaičius (vnt.)

93 750

26. Bendras statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK ir forma Nr. 025/a-LK), kurių duomenys buvo tikslinami, skaičius
(vnt.)
27. Bendras peržiūrėtų receptų skaičius (vnt.)
28. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose dalyvavusių TLK darbuotojų, vykdančių įstaigų ir įmonių veiklos
priežiūrą, skaičius

429

18 041
45 533
34

1.*Bendras suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.)
Skaičiuotos Kontrolės, Sutarčių, Statistikos ir analizės, Teisės, Gyventojų aptarnavimo skyrių suteiktos konsultacijos
3.*Dažniausiai užduodami klausimai pagal šių teisės aktų reikalavimus:
1. SAM 2010-12-16 įsakymas Nr. V-1073 "Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos
skyriui patvirtinimo" (priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų pateikimo apmokėti iš PSDF biudžeto lėšų tvarka ir galimybės, paslaugų žymėjimas paslaugų
kodais).
2. SAM 2007-12-14 įsakymas Nr. V-1026 "Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo" (slaugos paslaugų
gavėjai, paslaugų rūšys ir apmokėjimo tvarka).
3. SAM 1998-06-18 Nr. 329 "Dėl bazinių kainų patvirtinimo" (konsultacijų eiliškumas, konsultacijų su manipuliacijomis pateikimo apmokėti teisingumas,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijų pateikimas).

4. LR SAM 1998-11-26 d. įsakymas Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (statistinių formų pildymo klausimai).
5. SAM 2008-06-28 įsakymas Nr. V-636 „Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems
tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas“ (siuntimų išdavimo tvarka ir jų galiojimas, siuntimų
brangiesiems tyrimams išdavimas).
6. SAM 2000-01-28 įsakymas Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ (dėl sąraše esančių vaistų išrašymo, pasikeitus vaistų sąrašui,
pasikeitimų aiškinimas).
7. SAM 2011-02-23 įsakymas Nr. V-164 „Dėl tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo
„Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ (klinikinio kodavimo klausimai).
8. SAM 2009-12-18 d. įsakymas Nr. V-1051 "Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo
patvirtinimo" (dėl galimybės sudaryti naują sutartį, naujų paslaugų teikimas ir apskaita).
9. SAM 2005-12-05 d. 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“ (dėl skatinamųjų paslaugų teikimo dažnumo, neįgaliųjų
priežiūros paslaugų ir slaugos paslaugų namuose teikimo tuo pačiu metu).
10. SAM 2000-10-06 d. įsakymas Nr. 529 "Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" (sauskelnių išrašymas).
11. SAM 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos
chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (teisingas ACHI kodų parinkimas, paslaugų apmokėjimas).
12. SAM 2013-07-25 įsakymas Nr.V-754 "Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo
patvirtinimo" (paslaugų pateikimo apmokėti teisingumas).
13. VLK direktoriaus 2005-06-30 įsakymas Nr. 1K-81 "Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias
mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo" (naujai atsiradusių paslaugų kodų naudojimas).
24.**Pasiūlymų keisti teisės aktus skaičius (vnt.) ir teisės aktų projektų pavadinimai:
1. 2018-09-11 raštas Nr. 3SP-6 "Dėl siūlymų tobulinti šeimos medicinos paslaugų teikimą":
Pasiūlymai, kaip tobulinti šeimos paslaugų teikimą.

2. 2018-10-17 raštas Nr. 3S-16689 "Dėl vaikams suteiktų dantų protezavimo paslaugų Panevėžio TLK zonos asmens
sveikatos priežiūros įstaigose tikrinimų rezultatų":
SAM 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo": pakeisti 6.2.2 papunktį.
3. 2018-10-24 raštas Nr. 3SP-8 "Dėl siūlymo priešinės liaukos hiperplaziją įtraukti į ilgalaikio pacientų stebėjimo ligų
sąrašą":
SAM 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-288 „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“: Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos diagnozę įtraukti į ilgalaikio pacientų stebėjimo ligų sąrašą ir nustatyti sveikatos būklės stebėjimo
sąlygas (tikrinimo periodiškumą ir stebėjimo trukmę).

Parengė
Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus patarėja

Aimė Dumšienė

