SVEIKATOS APSAUGA
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMAS STOKOJA NUOSEKLUMO

65

mln. eur

mažiau 2019 m. skirta privalomojo
sveikatos draudimo fondui valstybės
funkcijoms vykdyti (būtinoji pagalba,
ortopedijos priemonės, kraujo
donorystė, imunoprofilaktika ir kt.)

9%

mažesnė įmoka, nei gaunant
minimalią mėnesinę algą, mokama
už valstybės lėšomis apdraustus
asmenis

1,52
mlrd. eur

už sveikatos priežiūros paslaugas
apmokėta ne objektyviomis
sąnaudomis grįstomis kainomis,
2019 m.

būtini POKYČIAI
1

COVID-19 IŠRYŠKINO NEIŠSPRĘSTAS SVEIKATOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS PROBLEMAS

52 %
38 %

gyventojų didžiausia problema
įvardija paslaugų laukimo eiles
gyventojų mano, kad svarbiausia
tobulinti išankstinę pacientų
registraciją

60 %
65 %

26 %
62 %

panaudota iš 216 mln. Eur 2020 m.
papildomai skirtų sveikatos sektoriui
COVID-19 ligai valdyti
brangios įrangos naudojama mažu
intensyvumu

slaugytojų ir gydytojų skaičiaus
santykis atsilieka nuo ES
vidurkio
daugiau nei ES vidurkis atvejų
gydymo ligoninėje galima buvo
išvengti

2

E. SVEIKATA FUNKCIONUOJA NETINKAMAI

15

metų

praėjo nuo sistemos kūrimo pradžios, tačiau jos veikimo
trūkumai vis dar apsunkina gydytojų, slaugytojų darbą
bei elektroninių paslaugų prieinamumą pacientams. Jos
veikimas 2020 m. vasarą buvo nutrūkęs 8 dienoms dėl
liūties pasekmių

40

mln. eur

investuota į
e. sveikatos
kūrimą

7,5

mln. eur

skirta
e. sveikatos
plėtrai

Siekiant pašalinti eilių susidarymo
priežastis ir skatinti nuolatinį
specialistų tobulėjimą, turėtų būti
vykdoma paslaugų prieinamumo,
pacientų srautų stebėsena ir
analizė, sukurta sveikatos priežiūros
specialistų kvalifikacijos tobulinimo
sistema.

Turėtų būti užtikrinta aiški
Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšomis apmokamų asmens
sveikatos paslaugų apimtis ir
objektyviomis sąnaudomis grįstos
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainos.

VAIKŲ SVEIKATINIMUI SKIRIAMA PER MAŽAI DĖMESIO

3

išaugo paauglių nutukimas per
pastaruosius 12 m.

kartus

21 %

per 3 m. (2016–2018) išaugo
vaikų ligų, kylančių dėl nesveiko
gyvenimo būdo, gydymo išlaidos

51 %

ugdymo įstaigų kasdieniam
fiziniam aktyvumui vaikai skiria
mažiau nei 60 min.
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3

Siekiant surasti paveikiausią
vaikų sveikatinimo būdą ugdymo
įstaigose, sveikatinimas turėtų
būti integruojamas į visą bendrąjį
ugdymą ir sukurta taikomų priemonių
rezultatyvumo vertinimo sistema.

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

