JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ
2020 METŲ SIEKTINŲ REIKŠMIŲ ĮGYVENDINIMAS
Rajonų ir regionų
lygmens viešosios
įstaigos
Eil.
Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai (toliau – rodiklis)

VšĮ Jurbarko ligoninė

Siektina reikšmė
I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
1. Įstaigos praėjusių metų veiklos
rezultatų ataskaitoje nurodytas
pajamų ir sąnaudų skirtumas
(grynasis perviršis ar deficitas)
ĮVYKDYMAS
+78 779,83 Eur
2.

BALAI
Įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis

10
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

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios viešosios įstaigos
VšĮ Jurbarko rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centras

Siektina
reikšmė

VšĮ Eržvilko
pirminės
sveikatos
priežiūros
centras

Siektina
reikšmė

VšĮ Seredžiaus
ambulatorija

VšĮ Šimkaičių
ambulatorija

VšĮ Viešvilės
ambulatorija

Siektina
reikšmė

Siektina
reikšmė

Siektina
reikšmė

+590,00 Eur

+11 733,00 Eur

+6 488,00 Eur

Būti nenuostolingai
+11 869,00 Eur

+5 232,00 Eur

10
10
10
10
10
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

2
ĮVYKDYMAS
3.

4.

BALAI
Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis
ĮVYKDYMAS
BALAI
Įstaigos finansinių įsipareigojimų
dalis nuo metinio įstaigos biudžeto
ĮVYKDYMAS
BALAI

II.
4.

5.

95,3 proc.

92 proc.

77,2 proc.

85,5 proc.

86,3 proc.

74 proc.

10
Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis ne
daugiau kaip 2,0 proc.
1,70 proc.
10
Įsipareigojimų
koeficientas ne didesnis
kaip 0,12
0,20
0

10

0

10

10

0

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 7,2 proc.
4,4 proc.
10

16,0 proc.
0

12,3 proc.
0

18 proc.
0

13,8 proc.
0

Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10
0,17
0

0,06
10

0,15
0

0,005
10

0,01
10

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Įstaigoje taikomos kovos su
korupcija priemonės, numatytos
sveikatos apsaugos ministro
ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą
tvirtinamoje Sveikatos priežiūros
srities korupcijos prevencijos
programoje
ĮVYKDYMAS
Įtraukta į Skaidrių asmens Įtraukta į Skaidrių
Įtraukta į
Įtraukta į
Įtraukta į
Įtraukta į
sveikatos priežiūros
asmens sveikatos
Skaidrių
Skaidrių
Skaidrių asmens Skaidrių
įstaigų sąrašą
priežiūros įstaigų sąrašą asmens
asmens
sveikatos
asmens
sveikatos
sveikatos
priežiūros
sveikatos
priežiūros
priežiūros
įstaigų sąrašą
priežiūros
įstaigų sąrašą
įstaigų sąrašą
įstaigų sąrašą
BALAI
15
15
15
15
15
15
1.
Ne
mažiau
kaip
95
proc.
Informacinių technologijų
visų epikrizių išrašoma el.
diegimo ir plėtros lygis (pacientų
elektroninės registracijos sistema, būdu (e. dokumentas Nr.
E003 „Stacionaro epikrizė“,
įstaigos interneto svetainės
kurio duomenų sąrašas
1. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudoja pilna apimtimi.
išsamumas, darbuotojų darbo
nustatytas Lietuvos
krūvio apskaita, įstaigos
Respublikos sveikatos
2. ASPĮ yra IPR IS dalyvis.
dalyvavimo elektroninėje
apsaugos ministro 2010 m.
sveikatos sistemoje mastas)
gruodžio 17 d. įsakyme Nr.
V-1079 „Dėl Sveikatos
priežiūros įstaigų
informacinių sistemų
susiejimo su e. sveikatos

3
paslaugų ir
bendradarbiavimo
infrastruktūra reikalavimų ir
techninių sąlygų
patvirtinimo“ (toliau
įsakymas Nr. V-1079),
(toliau – E003));
2. ASPĮ, išrašant e. receptus,
vaistų sąveikų tikrinimo
funkcionalumą naudoja pilna
apimtimi;
3. ASPĮ yra Išankstinės
pacientų registracijos
informacinės sistemos
(toliau – IPR IS) dalyvis.

ĮVYKDYMAS

9.

BALAI
Vidutinė hospitalizuotų pacientų
gydymo trukmė įstaigoje pagal
sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes
(taikoma tik antrinio ir tretinio
lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms įstaigoms

ĮVYKDYMAS

1. 95,06 proc. visų
epikrizių išrašoma el.
būdu.
2. Išrašant e. receptus,
vaistų sąveikų tikrinimo
funkcionalumas
naudojamas pilna
apimtimi.
3. Yra Išankstinės
pacientų registracijos
informacinės sistemos
(toliau – IPR IS) dalyvis.
10
Vidutinė chirurgijos
paslaugų grupės gydymo
trukmė – ne ilgiau kaip 6,8
dienos
Vidutinė terapijos paslaugų
grupės gydymo trukmė – ne
ilgiau kaip 6,4 dienos
Vidutinė psichiatrijos
paslaugų grupės gydymo
trukmė – ne ilgiau kaip 18,8
dienos
Vidutinė chirurgijos
paslaugų grupės gydymo
trukmė – 4,89 d.

1. Išrašant e. receptus,
vaistų sąveikų tikrinimo
funkcionalumą naudoja
pilna apimtimi.
2. ASPĮ yra IPR IS
dalyvis.

1. Išrašant e.
receptus,
vaistų sąveikų
tikrinimo
funkcionalumą
naudoja pilna
apimtimi.

1. Išrašant e.
receptus,
vaistų sąveikų
tikrinimo
funkcionalumą
naudoja pilna
apimtimi.

1. Išrašant e.
receptus, vaistų
sąveikų
tikrinimo
funkcionalumą
naudoja pilna
apimtimi.

1. Išrašant e.
receptus,
vaistų sąveikų
tikrinimo
funkcionalumą
naudoja pilna
apimtimi.

2. ASPĮ yra
IPR IS
dalyvis.

2. ASPĮ yra
IPR IS
dalyvis.

2. ASPĮ yra IPR
IS dalyvis.

2. ASPĮ yra
IPR IS
dalyvis.

10

10

10

10

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

10.

11.

BALAI
Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje
pagal sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes
(taikoma tik antrinio ir tretinio
lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms įstaigoms)
ĮVYKDYMAS

BALAI
Įstaigoje iš PSDF lėšų apmokėtų
brangiųjų tyrimų ir procedūrų,
kurių stebėsena atliekama,
skaičius, medicinos priemonių,
kuriomis atlikti brangieji tyrimai
ir procedūros, panaudojimo
efektyvumas (taikoma tik antrinio
ir tretinio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančioms
įstaigoms)

ĮVYKDYMAS

Vidutinė terapijos paslaugų
grupės gydymo trukmė –
10,07 d. (buvo gydomi
COVID-19 liga sergantys
pacientai, kurių daugumos
gydymas užtruko žymiai
ilgiau).
Vidutinė psichiatrijos
(psichosomatinio profilio)
paslaugų grupės gydymo
trukmė – 19,20 d.
(10+0+0) : 3 = 3,3
ASPĮ aktyvaus gydymo lovų
užimtumas – ne mažiau
kaip 70 proc.

Rodiklio 2020 m.
siektinos reikšmės
įvykdymas nėra
vertinamas ir balai už
rodiklio siektinos
reikšmės įvykdymą
neskiriami.
–
Kompiuterinės tomografijos
aparatų apkrova – ne mažiau
kaip 30 kompiuterinės
tomografijos tyrimų per
vieną darbo dieną vienu
kompiuterinės tomografijos
aparatu
Magnetinio rezonanso
tomografijos aparatų
apkrova – ne mažiau kaip 16
magnetinio rezonanso
tomografijos tyrimų per
vieną darbo dieną vienu
magnetinio rezonanso
tomografijos aparatu

Nenustatoma

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5
–

BALAI
III.
1.

–

–

–

–

2,06
5

76,7
5

3,15
5

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

Absoliutaus likvidumo rodiklis
ĮVYKDYMAS
BALAI

2.

–

0,42
0

0,8
10

Konsoliduotų viešųjų pirkimų
skaičius
ĮVYKDYMAS
BALAI
BENDRA BALŲ SUMA
KINTAMOJI DU DALIS (PROC.)

Nuo 0,5 iki 1
5,4
5

Ne mažiau kaip 1
2
10

4
10

3
10

1
10

2
10

2
10

68,3

75

60

60

70

60

15 proc.

20 proc.

15 proc.

15 proc.

20 proc.

15 proc.

__________________________________________________

