Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos
2021 m. sausio
d. rašto Nr. S(5.2.)priedas
VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA
ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO ATASKAITA
1. TIKSLAS. Sveikatos sistemoje įdiegti bendrus elgesio standartus.
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.
Uždavinio rezultato kriterijai:
1. Įstaigose ir institucijose parengti ir patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašai.
2. Parengtos rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau - SAM) sudaromų kolegialių organų narių interesų konfliktų
derinimo.
3. Parengta standartizuota atmintinė priimtiems / atleidžiamiems darbuotojams dėl interesų deklaravimo ir apribojimų.
4. Standartizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų pagrindiniai profesinės veiklos ir tarnybinės etikos principai, apibrėžtas darbuotojų neetiškas,
netinkamas elgesys:
4.1. parengtas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymu patvirtintas pavyzdinis asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms skirtas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksas ar taisyklės ir paskelbtas įstaigų interneto svetainėse;
4.2. parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl
pavyzdinių medicinos etikos komisijų nuostatų“ pakeitimo“.
5. Įstaigose ir institucijose parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos
aprašai.
Eil.
Priemonės
Vykdytojai
Įgyvendinimo terminas
Informacija apie vykdymą
Nr.
1.1.1. Pasitvirtinti įstaigose ir institucijose pareigų, kurias SAM, Ministerijai pavaldžios 2020 IV ketv.
Klinikoje pareigų, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, įstaigos, ASPĮ
einantys asmenys privalo
sąrašą.
deklaruoti
privačius interesus, sąrašas
patvirtintas Klinikos
direktoriaus 2019-12-18
įsakymu Nr. 05-
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Parengti rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijoje sudaromų kolegialių
organų narių interesų konfliktų derinimo.
1.1.3. Parengti standartizuotas atmintines priimtiems /
atleidžiamiems darbuotojams dėl interesų deklaravimo
ir apribojimų.
1.1.4. Revizuoti ASPĮ darbuotojų etikos kodeksus ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. kovo
21 d. įsakymą Nr. 116 „Dėl Pavyzdinių medicinos
etikos komisijų nuostatų“ ir parengti pavyzdinį ASPĮ
darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir
pavyzdinius medicinos etikos komisijos nuostatus.
1.1.5. Parengti įstaigos darbuotojų etikos ir (ar) elgesio
kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro
įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir
(ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbi jas įstaigos
interneto svetainėje.
1.1.2.

SAM,VTEK

2021 II ketv.

163 „Dėl darbuotojų privačių
interesų deklaracijų
pateikimo ir kontrolės
vykdymo“
Netaikoma

SAM,
VTEK

2021 II ketv.

Netaikoma

SAM
LBK

2021 II ketv.

Netaikoma

ASPĮ

2021 III ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus
universiteto ligoninės
Žalgirio klinikos darbuotojų
elgesio kodeksas patvirtintas
Klinikos direktoriaus 202108-11 įsakymu Nr. 05119 „Dėl Viešosios įstaigos
Vilniaus universiteto
ligoninės Žalgirio klinikos
darbuotojų elgesio kodekso
patvirtinimo“.
Kodeksas parengtas
vadovaujantis Asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
darbuotojų elgesio kodeksu,
patvirtintu Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2021 m.
liepos 16 d. įsakymu Nr. V-
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ASPĮ

1.1.6.

Kiekvienų metų I ketv.

Kasmet teikti ASPĮ darbuotojų etikos taisyklių taikymo
rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos
taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi
kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus
sprendimus.

1.1.7.

Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų Ministerijai
perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir įstaigos ir ASPĮ
eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos
Respublikos
specialiųjų
tyrimų
tarnybos
rekomendacijas.

pavaldžios 2021 I ketv.

1673 „Dėl Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos darbuotojų
elgesio kodekso
patvirtinimo“.
Kodeksas paskelbtas Klinikos
interneto svetainėje
https://www.zalgirioklinika.lt
/dokumentai/
Klinikoje 2021 m. gauti 2
skundai dėl Klinikos
sveikatos priežiūros
specialistų tarpusavio etikos
klausimų, kuriuos nagrinėjo
Klinikos Etikos
komisija. Etikos komisija
vykdė pokalbius su
darbuotojais ir jiems pateikė
rekomendacijas dėl etiško
elgesio
Viešosios įstaigos Vilniaus
universiteto ligoninės
Žalgirio klinikos dovanų,
gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip
pat reprezentacijai skirtų
dovanų perdavimo,
vertinimo,
registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašas
patvirtintas Klinikos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo
21 d. įsakymu Nr. 05-238
„Dėl Viešosios įstaigos
Vilniaus universiteto
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ligoninės Žalgirio klinikos
dovanų,
gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip
pat reprezentacijai skirtų
dovanų perdavimo,
vertinimo,
registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir sąžiningai,
netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.
2.1. UŽDAVINYS. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.
Uždavinio rezultato kriterijai:
1. Suorganizuota diskusija (-os) tarp ASPĮ medicinos personalo ir pacientus atstovaujančių organizacijų apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą
tarp medikų ir pacientų.
2. Atlikta pacientų apklausa (-os) siekiant įvertinti jų pasitenkinimą įstaigoje teikiamomis paslaugomis, o apibendrinti apklausų rezultatai paskelbti įstaigų
interneto svetainėje.
3. Informacijos viešinimas:
3.1. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos skelbimo lentose / monitoriuose ir interneto svetainėse skelbiami aktualių tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti šeimos
gydytojas, sąrašai;
3.2. informaciniuose stenduose / monitoriuose ir interneto svetainėse skelbiama informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
3.3. informacijos apie pacientų teises ir pareigas paskelbimas interneto svetainėje.
4. Geresnis suteikiamų paslaugų prieinamumas ir pasiekiamumas asmenims gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas:
4.1. pacientų apsilankymų pas ASPĮ specialistus, registruotų per IPR IS, dalis: 2020 m. – 30 proc.; 2021 m. – 70 proc.; 2022 m. – 80 proc.;
4.2. parengti ar atnaujinti teisės aktai, nustatantys detalų ir aiškų asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo eiles valdymo mechanizmą.
2.1.1.
ASPĮ
Kartą per metus
Klinikoje 2021 m. dėl blogos
epidemiologinės situacijos,
Organizuoti ASPĮ ir pacientams atstovaujančių
paskelbtų
organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir
karantinų, taikomų sustiprintų
atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų.
infekcijų kontrolės priemonių
nebuvo galimybės
organizuoti
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Parengti standartizuotą pacientų apklausos apie SAM
pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį
klausimyną.
Vykdyti
pacientų
apklausas
apie
pacientų ASPĮ
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir ASPĮ
interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų
apklausų rezultatus.

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos skelbimo lentose
/ monitoriuose ir interneto svetainėse skelbti aktualų
tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti šeimos gydytojas,
sąrašą.
Viešinti informaciją apie nemokamas (apmokamas
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2021 I ketv.
Ne mažiau kaip kartą per
metus

ASPĮ, teikiančios pirmines Nuolat
ambulatorines
asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
VLK

Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas SAM, Ministerijai pavaldžios
interneto svetainėje.
įstaigos, ASPĮ

Klinikos ir pacientams
atstovaujančių organizacijų
diskusijos apie pagarbos,
pasitikėjimo ir
atsakomybės ugdymą tarp
medikų ir pacientų
Netaikoma
Klinika 2021 m. vykdė
pacientų apklausas apie
pacientų
pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygį.
Klinika
interneto svetainėje
apibendrintus pacientų
apklausų, atliktų 2021 m.,
rezultatus paviešins
2022 m. balandžio – gegužės
mėn. po visuotinio dalininkų
susirinkimo
Netaikoma

Nuolat

Netaikoma

Nuolat

Informacija apie pacientų
teises ir pareigas skelbiama
Klinikos interneto svetainėje
https://www.zalgirioklinika.lt
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/uploads/Dokumentai/pacient
o_teises_ir_pareigos.pdf
2.1.7.
ASPĮ
Nuolat
Pacientų apsilankymų pas
Klinikos specialistus,
registruotų per IPR IS
(sergu.lt), dalis 2020 m. –
apie 38 proc., per IPR IS
2021 m. – 1,27 proc.
Pagrindinė mažo rodiklio
Pacientų, užsiregistravusių pas ASPĮ specialistus per
priežastis ta, kad Klinika
IPR IS, skaičiaus didinimas.
neturi savo informacinės
sistemos (ŽK IS) integracijos
su IPR IS, ir pacientų
priėmimo laikai yra
perkeliami rankiniu būdu, o
tai reikalauja daug laiko
resursų ir žmogiškųjų išteklių
2.1.8.
ASPĮ
2021 II ketv.
Klinika peržiūrėjo asmenų
registravimo į ASPĮ paslaugų
laukimo eiles valdymo
reglamentavimą ir nenustatė
Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų
poreikio jį keisti, kadangi
laukimo eiles valdymo reglamentavimą.
pagrindinė problema yra
techninės kliūtys, kurių
sprendimo būdų Klinika šiuo
metu intensyviai ieško
3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių
veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant korupcijai atsparią
aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidrūs ir atviri savo
darbuotojams bei visuomenei.
3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.
Uždavinio rezultato kriterijai:
1. Viešųjų ASPĮ, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos drausimo fondo
(toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, informacijos pildymas statistinėse formose apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas ir šių duomenų stebėsena:
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1.1. 2020 m. viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų (Eur), už kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų, vidurkis – ne mažiau nei 50 proc.,
2021 m. – 75 proc., 2022 m. I pusmetis – 85 proc. analogiškų sumų, nurodytų viešųjų ASPĮ finansinėse veiklos ataskaitose, vidurkio;
1.2. 2020, 2021 metų ir 2022 m. I pusmečio atliktas duomenų vertinimas.
2. Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, kurios nustatytos formos viešinamos įstaigos interneto svetainėje:
2.1. paskirtas asmuo, atsakingas už sistemos įdiegimą įstaigoje ir jos įgyvendinimo priežiūrą;
2.2. atliekama nurodytose užpildytose formose pateiktos informacijos analizė, o išvada bei siūlymai ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikti įstaigos vadovui
ar jo įgaliotam asmeniui dėl sistemos tobulinimo, korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo didinimo.
3. Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais:
3.1. darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, dalyvavimas mokymuose korupcijos prevencijos klausimais: 2020 m. – ne mažiau nei 1 vnt., 2021 m. –
ne mažiau nei 1 vnt., 2022 m. – ne mažiau nei 1 vnt.;
3.2. kasmet organizuojami mokymai korupcijos prevencijos temomis ar užtikrinamas darbuotojų dalyvavimas konferencijose, kuriuose dalyvautų daugiau nei
10 proc. darbuotojų arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalomoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50
proc. darbuotojų.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Viešosioms ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK dėl ASPĮ
paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto
lėšomis, pildyti informaciją apie pacientams suteiktas
mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK
„Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/aLK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė.
Vykdyti duomenų apie pacientams suteiktas mokamas VLK
paslaugas, pildomų formose Nr. 066/a-LK „Stacionare
gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK
„Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ ir
finansinėse veiklos ataskaitose, apie lėšų sumų, už
kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų,
stebėseną.
ASPĮ sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir ASPĮ
teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal
Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų
dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo
ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“.

Nuolat

2021 II ketv. (už 2020
m.)
2022 II ketv. (už 2021
m.)
2022 IV ketv. (už 2022 I
pusm.)
Nuolat

2021 m. Klinikos į „Sveidrą“
įvestų duomenų sumų (Eur),
už kurias pacientams buvo
suteikta mokamų paslaugų –
100 proc.

Netaikoma

VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Žalgirio klinikos
paramos gavimo ir teikimo
apskaitos ir viešinimo tvarkos
aprašas patvirtintas Klinikos
direktoriaus 2020-12-04
įsakymu Nr. 05-290.
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3.1.4

Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas
ir rengiama mokymų dalomoji medžiaga aktualiais SAM, Ministerijai pavaldžios
korupcijos prevencijos klausimais Ministerijai įstaigos ir ASPĮ
pavaldžioms įstaigoms ir savivaldybėms pavaldžioms
ASPĮ, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką.

Nuolat

Aprašas parengtas pagal
Ministerijos nustatytą tvarką,
patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V1985 „Dėl rekomendacijų dėl
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų paramos gavimo ir
teikimo apskaitos ir viešinimo
sistemos taikymo“.
Klinika nuo 2020 m. gruodžio
mėn. pabaigos 3 metų
laikotarpiui prarado paramos
gavėjo statusą, todėl Klinika
2021 m. paramos negavo,
atitinkamai nepildė
patvirtintų formų ir neatliko
analizių.
Klinikos darbuotojai 202106-30 13-14.45 val. per Tems
dalyvavo STT vykdytuose
mokymuose-paskaitose,
temomis ,,Korupcijos
samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje“ bei ,,Interesų
konfliktai ir pranešėjų
apsauga“, kuriuose dalyvavo
daugiau nei 10 proc. Klinikos
darbuotojų;
2021-05-12 visiems Klinikos
darbuotojams el. paštu
išplatinta medžiaga (skaidrės)
"Korupcijos samprata ir
pasireiškimas Lietuvoje.

9
Korupcijos rizikos sveikatos
apsaugos sektoriuje.“;
Klinikos darbuotojai 202105-11 11-12.00 val. per Tems
dalyvavo STT vestoje
paskaitoje
"Korupcijos samprata ir
pasireiškimas
Lietuvoje. Korupcijos rizikos
sveikatos apsaugos
sektoriuje.“, kurioje dalyvavo
daugiau nei 10 proc. Klinikos
darbuotojų.
4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą –
racionaliai naudoti skirtas lėšas.
4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas.
Uždavinio rezultato kriterijai:
1. Pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių viešinimas:
1.1. įstaigos interneto svetainėje paskelbti ne mažiau kaip keturi pirkimų vertinimo rodikliai;
1.2. pateiktos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne mažiau nei dvi išvados bei siūlymai dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos
prevencijos veiklos skaidrumo didinimo: 2020 m. – 2 vnt., 2021 m. – 2 vnt., 2022 – 2 vnt.
2. Parengtos standartizuotos medicininės įrangos (prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, techninės specifikacijos: 2020 m. – 3 vnt., 2021 – 3 vnt., 2022
m. – 3 vnt.;
3. Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą,
vertės sudaro ne mažiau kaip 80 proc.
4. Kasmet vykdomi ne mažiau kaip 2 konsoliduoti viešieji pirkimai.
4.1.1. Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal Ministerijai pavaldžios
2021 I ketv.
Klinikos interneto svetainėje
nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus įstaigos ir ASPĮ
https://www.zalgirioklinika.
pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau
lt/uploads/pdf/Stebesenos%
kaip keturis rodiklius paviešinti savo interneto
20rodikliai%202018svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos
2021.pdf paskelbti 5 pirkimų
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d.
vertinimo rodikliai.
įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos
priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių
paviešinimo“.
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4.1.2.

4.1.3

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos Ministerijai pavaldžios
ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl įstaigos ir ASPĮ
pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje
viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–
1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose
pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus
dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos
prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti
įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip
du kartus per kalendorinius metus.
Parengti
standartizuotas
medicininės
įrangos SAM
(prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, technines
specifikacijas.
ASPĮ

Nuolat

2021 m. (2021-03-16 ir
2021-12-29) pateiktos
Klinikos vadovui dvi
išvados bei siūlymai dėl
pirkimų stebėsenos rodiklių
tobulinimo, korupcijos
prevencijos veiklos
skaidrumo didinimo.

Netaikoma

Vaistų, kurie 2021 m. įsigyti
per VšĮ CPO LT elektroninį
katalogą, vertės dalis nuo
Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per
bendros vaistų, kuriuos
Centrinės perkančiosios organizacijos
elektroninį
galima įsigyti per VšĮ CPO
katalogą.
LT elektroninį katalogą,
vertės sudaro ne mažiau
kaip 80 proc.
4.1.5.
ASPĮ
Nuolat
2021 m. įvykdyti 2
Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.
konsoliduoti pirkimai
5 TIKSLAS. Užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai ir veiksmingai apsaugant įstatymų bei kitų
teisės aktų ginamas teises ir teisėtus interesus.
4.1.4.

Nuolat

5.1. UŽDAVINYS. Ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvinimas.
5 uždavinio rezultato kriterijai:
1. Parengtas teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros (patikrinimo) vertinimas ir pateikti
pasiūlymai.
2. Parengtas tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos grįžtamosios kontrolės (neplaninio patikrinimo) vykdymo efektyvumo vertinimas ir
pateikti pasiūlymai.
3. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas.
4. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas (-ai).
5. Odontologinės veiklos skaidrinimas:
5.1. Patikrinta 2020 m. – 162 įstaigų, 2021 m. – 470 įstaigų, 2022 m. – 490 įstaigų;

11
5.2. Licencijų informacinėje sistemoje bei SAM valdomuose registruose ir informacinėse sistemose kaupiama vienoda ir tiksli informacija apie
odontologams, burnos priežiūros specialistams bei odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms išduotas
licencijas.
5.1.1. Atlikti sisteminį teisės aktų, reglamentuojančių NVSC
licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros
2021 II ketv.
Netaikoma
veiklos priežiūros (patikrinimo) įvertinimą ir pateikti
pasiūlymus.
5.1.2. Įvertinti tiesioginį valstybinės visuomenės sveikatos NVSC
2022 I ketv.
Netaikoma
saugos grįžtamosios kontrolės (neplaninio patikrinimo)
vykdymo efektyvumą ir pateikti pasiūlymus.
5.1.3. Tobulinti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio SAM
2021 II ketv.
Netaikoma
(antirecidyvinio)
gydymo
organizavimo
reglamentavimą.
5.1.4. Mažinti perteklinį ortopedijos techninių priemonių VLK
2020 IV ketv.
Netaikoma
naudojimą ir griežtinti jų išdavimo kontrolę, ortopedijos
technines priemones skiriant pagal e. receptą per
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI
IS).
5.1.5. Atlikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms VASPVT
Nuolat
Netaikoma
buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos)
įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti
odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos
priežiūros paslaugas, licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi priežiūrą.
5.1.6. Atlikti Licencijų informacinėje sistemoje duomenų VASPVT
2021 II ketv.
Netaikoma
patikrinimą ir korekcinius veiksmus siekiant užtikrinti,
kad Licencijų informacinėje sistemoje bei SAM
valdomuose registruose ir informacinėse sistemose būtų
vienoda ir tiksli informacija apie odontologams, burnos
priežiūros specialistams bei odontologinės priežiūros
(pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas teikiančioms
įstaigoms išduotas licencijas.
––––––––––––––––––––––––––––

