PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-123
VŠĮ KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO, TEIKIANČIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2020 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS

Eil.
Nr.

1
I
1.

Veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai (toliau – rodiklis)

Rajonų ir regionų
lygmens Lietuvos
nacionalinės sveikatos
sistemos (toliau – LNSS)
viešosios įstaigos*

Siektina reikšmė
2
3
Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigos praėjusių metų veiklos
rezultatų ataskaitoje nurodytas
pajamų ir sąnaudų skirtumas
(grynasis perviršis ar deficitas)

Būti nenuostolingai

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

Universiteto ligoninės,
respublikos lygmens LNSS
viešosios įstaigos ir
stacionarines asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios LNSS
biudžetinės įstaigos
(išskyrus Lietuvos
Respublikos sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo
25 straipsnyje nurodytas
įstaigas)**

Antrinio ir tretinio
lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančios LNSS
viešosios įstaigos
(išskyrus nurodytas šios
lentelės 3 ir 4
skiltyse)***

Pirminio lygio asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios
LNSS viešosios įstaigos
(išskyrus nurodytas šios
lentelės 3–5
skiltyse)****

Siektina reikšmė
4

Siektina reikšmė
5

Siektina reikšmė
6

Būti nenuostolingai

Būti nenuostolingai

Būti nenuostolingai

2
Pajamos – sąnaudos
Duomenų teikėjas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).

2.

Įstaigos
sąnaudų
užmokesčiui dalis

darbo

Valstybės institucijoms
skyrus papildomų
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms
apmokėti ir rekomendavus
jas nukreipti sveikatos
priežiūros specialistų
darbo užmokesčiui didinti,
ne mažiau kaip 85 proc.
nurodytų lėšų
panaudojamos darbo
užmokesčiui didinti

Valstybės institucijoms
skyrus papildomų PSDF
biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugoms apmokėti ir
rekomendavus jas nukreipti
sveikatos priežiūros
specialistų darbo užmokesčiui
didinti, ne mažiau kaip 85
proc. nurodytų lėšų
panaudojamos darbo
užmokesčiui didinti

Valstybės institucijoms
skyrus papildomų PSDF
biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugoms apmokėti ir
rekomendavus jas
nukreipti sveikatos
priežiūros specialistų
darbo užmokesčiui
didinti, ne mažiau kaip
80 proc. nurodytų lėšų
panaudojamos darbo
užmokesčiui didinti

Iš papildomai gautų
PSDF lėšų, jei bus
rekomenduojama šias
lėšas nukreipti sveikatos
priežiūros specialistų
darbo užmokesčiui
didinti, ne mažiau kaip
80 proc. nurodytų lėšų
panaudoti darbo
užmokesčiui didinti.

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:
Rodiklis parodo, kokią procentinę dalį vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo augimas (palyginus du laikotarpius: iki darbo užmokesčio
didinimo ir po jo) sudarė nuo papildomai skirtų PSDF biudžeto lėšų, kurias rekomenduota nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui
didinti.
Rodiklis apskaičiuojamas imant dviejų laikotarpių vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio fondo duomenis (iki darbo užmokesčio didinimo ir po
jo), išskaičiuojamas jo augimas ir lyginama su vienam mėnesiui skirtomis papildomomis PSDF biudžeto lėšomis, kurias rekomenduota nukreipti
sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti.
Duomenų teikėjas: VLK.

3

Įstaigos
sąnaudų
išlaidoms dalis

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo
valdymo
išlaidoms dalis ne daugiau
kaip 2,0 proc.

Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis ne daugiau
kaip 1,72 proc.

Įstaigos sąnaudų
valdymo išlaidoms dalis
ne daugiau kaip 2,24
proc.

7,2
Pastaba: 2020 metais
įstaigos
sąnaudossuplanuotos iki
400 000 eur. irjeigu
vadovaujantiems
darbuotojams bus
mokamas darbo
užmokestis pagal
nustatytą tvarką, šis
rodiklis bus didesnis.

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:
Valdymo darbuotojų1 per metus patirtų išlaidų suma2
Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus

x 100 %

1

Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai).
Prie valdymo darbuotojų išlaidų priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių patalpų
išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.
2

Duomenų teikėjai: asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) ir VLK.

4.

Įstaigos
finansinių
įsipareigojimų
dalis
nuo
metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų
koeficientas ne didesnis
kaip 0,10

Įsipareigojimų koeficientas
ne didesnis kaip 0,10

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:
Įsipareigojimai
Sąnaudos
Duomenų teikėjas: ASPĮ irVLK.

Įsipareigojimų
koeficientas ne didesnis
kaip 0,10

0,1

4
5.
II

1.

2.

3.

4.

Papildomų finansavimo šaltinių
Nenustatoma
pritraukimas
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis lygis, tai
yra pacientų teigiamai įvertintų
įstaigoje suteiktų paslaugų
Nenustatoma
skaičiaus dalis nuo visų per
metus įstaigoje suteiktų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
skaičiaus
pagal
sveikatos
apsaugos ministro nustatytas
paslaugų grupes
Įstaigoje gautų pacientų skundų
dėl įstaigoje suteiktų asmens
Nenustatoma
sveikatos priežiūros paslaugų
skaičius per metus ir pagrįstų
skundų dalis
Įstaigoje gautų pagrįstų skundų
dalis nuo visų įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos priežiūros
Nenustatoma
paslaugų skaičiaus per metus
pagal
sveikatos
apsaugos
ministro nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje taikomos kovos su
korupcija
priemonės, Suteiktas skaidrios asmens
sveikatos priežiūros
numatytos sveikatos apsaugos
įstaigos vardas
ministro tvirtinamoje Sveikatos
priežiūros srities korupcijos

Nenustatoma

Nenustatoma

2% nuo metinio įstaigos
biudžeto

Nenustatoma

Nenustatoma

Atlikti 1 anketinę
pacientų apklausą

Nenustatoma

Nenustatoma

-

Nenustatoma

Nenustatoma

-

Suteiktas skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
vardas

Suteiktas skaidrios
asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardas

Suteiktas skaidrios
asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardas

5
prevencijos programoje
ASPĮ, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, (toliau – SAM) skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardas suteikiamas vadovaujantis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarko aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo
suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o ASPĮ, kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė, – ASPĮ dalininko (savininko) nustatyta tvarka.
Duomenų teikėjai: savivaldybių administracijos, ASPĮ ir SAM.

5.

Informacinių
technologijų
diegimo
ir
plėtros
lygis
(pacientų
elektroninės
registracijos sistema, įstaigos
interneto svetainės išsamumas,
darbuotojų
darbo
krūvio
apskaita, įstaigos dalyvavimo
elektroninėje
sveikatos
sistemoje mastas)

1. Ne mažiau kaip 90
proc. visų epikrizių
išrašoma el. būdu (e.
dokumentas Nr. E003
„Stacionaro epikrizė“,
kurio duomenų sąrašas 1. Ne mažiau kaip 90 proc.
nustatytas
Lietuvos
visų epikrizių išrašoma el.
Respublikos sveikatos
būdu (E003);
1. ASPĮ IS įdiegtas
apsaugos
ministro
vaistų suderinamumo
2010 m. gruodžio 17 d. 2. ASPĮ IS įdiegtas vaistų
tikrinimo
įsakyme Nr. V-1079
suderinamumo tikrinimo
funkcionalumas;
„Dėl
Sveikatos
funkcionalumas;
priežiūros
įstaigų
2. ASPĮ yra IPR IS
informacinių sistemų 3. ASPĮ yra Išankstinės
dalyvis.
susiejimo
su
e.
pacientų
registracijos
sveikatos paslaugų ir
informacinės
sistemos
bendradarbiavimo
(toliau – IPR IS) dalyvis.
infrastruktūra
reikalavimų
ir
techninių
sąlygų
patvirtinimo“ (toliau
įsakymas Nr. V-1079),

Įstaigoje įdiegti vaistų
suderinamumo
tikrinimo
funkcionalumą;
Pasirašyti sutartį dėl
IPR IS naudojimo.

6
(toliau – E003));
2. ASPĮ
informacinėje
sistemoje (toliau –
ASPĮ IS) įdiegtas
vaistų suderinamumo
tikrinimo
funkcionalumas.
Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formules:
1. „Ne mažiau kaip 90 proc. visų epikrizių išrašoma el. būdu (e. dokumentas Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“, kurio duomenų sąraša s
nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakyme Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų
informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“
(toliau įsakymas Nr. V-1079) (toliau – E003))“:
Į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę
sistemą (toliau – ESPBI IS) pateiktų ir pasirašytų E003 skaičius
Visų epikrizių (E003 ir formų Nr. 003/a) skaičius ASPĮ 1

x 100 %

2. „ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) dalyvis“2:
ASPĮ, siekdamos naudotis IPR IS ir būti IPR IS dalyviu, iki 2019 m. pabaigos turės pasirašyti sutartis su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ
Registrų centru dėl IPR IS naudojimo.
1
2

6.

Duomenų teikėjai: SAM ir ASPĮ.
Duomenų teikėjai: ASPĮ ir VĮ Registrų centras.

Įstaigoje
suteiktų
asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
skaičius per ketvirtį ir per

Nenustatoma

Nenustatoma

Nenustatoma

Nenustatoma

7

7.

8.

III

metus pagal sveikatos apsaugos
ministro nustatytas paslaugų
grupes
Vidutinis laikas nuo paciento
kreipimosi į įstaigą dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugos
suteikimo momento iki paskirto
paslaugos gavimo laiko pagal
sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes
Įstaigoje dirbančių darbuotojų
ir etatų skaičius ir įstaigoje
suteiktų
asmens
sveikatos
priežiūros paslaugų skaičius
per metus

Nenustatoma

Nenustatoma

Nenustatoma

Nenustatoma

Nenustatoma

Skubi pagalba – per
gydytojo darbo laiką.
Profilaktiniai
patikrinimai – per 5 d.d.
Kiti – per 7 d.d.

Nenustatoma

Darbuotojų skaičius – 19.
Etatų skaičius – 19,00.
Suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius –
15000.

Nuo 0,5 iki 1

5,0
Pastaba: Per keletą metų
sukauptas pinigų likutis
neleidžia įvykdyti šio
rodiklio. Įstaigos pinigų
likutis turėtų būti 0, kad
pasiektume šį rodiklį.

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Absoliutaus likvidumo rodiklis

1.

Nuo 0,5 iki 1

Nuo 0,5 iki 1

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:
Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė (eurais)
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais)
Duomenų teikėjas: VLK.

8
2.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų
skaičius

Ne mažiau kaip 2

Ne mažiau kaip 2

Ne mažiau kaip 2

Ne mažiau kaip 1

Konsoliduotas viešasis pirkimas – jungtinis dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu
(pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti
viešajam tikslui.

3.

Duomenų teikėjas: ASPĮ.
Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ
Centrinės
perkančiosios
organizacijos (toliau – VšĮ CPO
LT) elektroninį katalogą, vertės
dalis nuo bendros vaistų,
kuriuos galima įsigyti per VšĮ
CPO LT elektroninį katalogą,
vertės

Ne mažiau kaip 80 proc.

Ne mažiau kaip 80 proc.

Ne mažiau kaip 80 proc.

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:
Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertė ataskaitiniais
metais
Bendra vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą,
vertė ataskaitiniais metais
Duomenų teikėjai: ASPĮ ir VšĮ CPO LT.
Vyriausioji administratorė slaugai,
vykdanti direktoriaus funkcijas

Rima Radzevičienė

x 100 %

Ne mažiau kaip 80 proc.

