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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2018 METŲ SIEKTINŲ REIKŠMIŲ
PROJEKTAS
Veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai (toliau – rodiklis)

Eil.
Nr.
I

1.

2.

Siektina reikšmė

Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigos praėjusių metų veiklos
rezultatų ataskaitoje nurodytas
Būti nenuostolingai
pajamų ir sąnaudų skirtumas
(grynasis perviršis ar deficitas)
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:
Panaudoti darbo užmokesčio
fondui didinti gautas tikslines
lėšas sveikatos priežiūros
specialistų, teikiančių asmens
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui
sveikatos priežiūros paslaugas,
dalis
darbo užmokesčiui kelti
vidutiniškai 20 proc., prioritetą
teikiant mažiausiai uždirbantiems
specialistams
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:

2017 m.
reikšmė

263 769 Eur

2017 m.
lyginant su
2016 m.
vidutinio DU
augimas:
gydytojams
10,9 proc.;
slaugytojoms
8,2 proc.

Apskaičiuojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – įstaiga) sveikatos priežiūros specialistams per
ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio sumą (darbo užmokesčio fondą)
dalijant iš įstaigos vidutinio vieno mėnesio sveikatos priežiūros specialistų užimtų etatų, kuriems per
ataskaitinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotas darbo užmokestis, skaičiaus.
Rodikliui apskaičiuoti naudojami įstaigų teritorinėms ligonių kasoms teikiami duomenys, kurie nurodyti
Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį
ataskaitos formoje Nr. DU-ASPĮ, patvirtintoje Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

3.

4.

Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis ne daugiau kaip
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
2,24 proc.
dalis
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

1,6 proc.

Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai
(buhalteriai).
2
Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo
vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės
pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.
1

Įstaigos finansinių įsipareigojimų Absoliutaus likvidumo rodiklis –
nuo 0,5 iki 1
dalis nuo metinio įstaigos biudžeto
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

2,17

Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė (eurais)
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais)

2

5.
II

Veiklos rezultatų vertinimo
Siektina reikšmė
rodikliai (toliau – rodiklis)
Papildomų finansavimo šaltinių
Ne mažiau kaip 75 000 Eur
pritraukimas
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigoje gautų pacientų skundų
dėl įstaigoje suteiktų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
skaičius per metus ir pagrįstų
skundų dalis

Eil.
Nr.

2.

3.

4.

5.

6.

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų
dalis nuo visų įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų skaičiaus per metus

Ne daugiau negu 0,20

Ne didesnė negu
0,000005

2017 m. reikšmė
74 697 Eur
Viso skundų:
Pagrįstų skundų: 5
Pagrįsti
skundai/Viso
skundai=5/37=0,13
Paslaugų per
metus:
1 940 255
Pagrįstų skundų: 5
Pagrįsti
skundai/Paslaugos
per m.=
0,0000026

Įstaigoje taikomos kovos su
korupcija priemonės, numatytos
sveikatos
apsaugos
ministro
tvirtinamoje Sveikatos priežiūros
srities
korupcijos
prevencijos
programoje

Visos poliklinikos
surinko patenkinamą
Suteiktas Skaidrios asmens
taškų skaičių
(atitinkantį skaidrios
sveikatos priežiūros įstaigos
asmens sveikatos
vardas
priežiūros įstaigos
vardą)
Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas įstaigoms 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“.

Konsoliduotų
skaičius

viešųjų

pirkimų

Ne mažiau kaip 1

0

Konsoliduotas 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.

Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ
60 proc.
CPO, pirkimų vertė
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

50 proc. (preliminarus)

Įstaigos per 2018 m. atliktų viešojo pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų) pirkimų vertė EUR per VšĮ
CPO LT elektroninį katalogą
Įstaigos per 2018 m. atliktų viešojo pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų), kuriuos galima įsigyti per
VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, pirkimų vertė EUR

Informacinių technologijų diegimo
ir
plėtros
lygis
(pacientų
elektroninės registracijos sistema, Ne mažiau kaip 50 proc. visų
įstaigos
interneto
svetainės kompensuojamųjų vaistų ir
MPP receptų yra
išsamumas, darbuotojų darbo
elektroniniai
krūvio
apskaita,
įstaigos
dalyvavimo elektroninėje sveikatos
sistemoje mastas):
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

37 proc.

2018 m. elektroninių kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičius
x 100 %
2018 m. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičius
Rodiklio reikšmei apskaičiuoti naudojami Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos
„SVEIDRA“ (toliau – IS SVEIDRA) duomenys.

3
Eil.
Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai (toliau – rodiklis)
Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir
etatų skaičius ir įstaigoje sutektų
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų skaičius per metus

7.

8.

Siektina reikšmė

2017 m. reikšmė

Rodiklio „Paslaugų sk./Etatų
sk.“ reikšmė ne mažiau kaip
1 279 pasl.

Darbuotojų sk.:
1 742
Etatų sk.:
1 517,52
Paslaugų sk.:
1 940 255
Paslaugų sk./Etatų
sk. =
1 279

Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų
apmokėtų brangiųjų tyrimų ir
Ne mažiau kaip 30
procedūrų,
kurių
stebėsena
atliekama, skaičius, medicinos kompiuterinės tomografijos
priemonių,
kuriomis
atlikti tyrimų per vieną darbo dieną
vienu kompiuterinės
brangieji tyrimai ir procedūros,
tomografijos aparatu
panaudojimo
efektyvumas
(taikoma tik antrinio ir tretinio
lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms įstaigoms)
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

21

Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova = kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius per metus / darbo
dienų1 skaičius per metus / naudojamų kompiuterinės tomografijos aparatų skaičius
1
Darbo dienos yra nuo pirmadienio iki penktadienio.

