JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2020 METŲ SIEKTINŲ REIKŠMIŲ ĮGYVENDINIMAS
Eil.
Nr.

Veiklos užduočių
vertinimo rodikliai

Veiklos užduotys

Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai

I. Veiklos finansinių rezultatų kiekybiniai vertinimo rodikliai
1. Įstaigos praėjusių
Būti nenuostolingai
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę Pajamos – sąnaudos
metų veiklos
rezultatų ataskaitoje
2020 m. finansinis rezultatas teigiamas, perviršis – 5 232,00 Eur
nurodytas pajamų ir
sąnaudų skirtumas
(grynasis perviršis ir
deficitas)
2. Įstaigos sąnaudų
Valstybės institucijoms Rodiklis apskaičiuojamas imant dviejų laikotarpių vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio
darbo užmokesčiui
skyrus papildomų
fondo duomenis (iki darbo užmokesčio didinimo ir po jo), išskaičiuojamas jo augimas ir
dalis
PSDF biudžeto lėšų
lyginama su vienam mėnesiui skirtomis papildomomis PSDF biudžeto lėšomis, kurias
asmens sveikatos
rekomenduota nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti.
priežiūros paslaugoms
apmokėti ir
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis proc. nuo lėšų, gautų iš PSDF biudžeto– 77,2
rekomendavus jas
proc.
nukreipti sveikatos
Nuo balandžio mėn. skirta papildomai 8,0 proc. PSDF biudžeto lėšų darbo užmokesčiui
priežiūros specialistų
didinti.
darbo užmokesčiui
Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 01-03 mėn.
didinti, ne mažiau kaip - gydytojų – 1 703,00 Eur
80 proc. nurodytų lėšų
- sveikatos priežiūros specialistų – 986,00 Eur
panaudojamos darbo
Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 04-12 mėn.
užmokesčiui didinti
- gydytojų – 1 853,00 Eur
- sveikatos priežiūros specialistų –1 230,00 Eur
Gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis padidėjo 8,0 proc.
3.

Įstaigos sąnaudų
valdymo išlaidoms
dalis

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

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai,
vyriausieji finansininkai (buhalteriai).
2
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.
(16378:102497)x100=16,0 proc.
2020 m. įstaigos valdymo išlaidos – 16 378 Eur
2020 m. viso įstaigos išlaidų
– 102 497 Eur
2020 m. įstaigos valdymo išlaidos sudaro 16,0 proc. visų įstaigos išlaidų.
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
1

4.

Įstaigos finansinių
įsipareigojimų dalis
nuo metinio įstaigos
biudžeto

Įsipareigojimų
koeficientas ne didesnis
kaip 0,10

Įsipareigojimai
Sąnaudos

5838:102497=0,06

5.

Papildomų
finansavimo šaltinių
pritraukimas

Nenustatoma

II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
1.
Pacientų
Nenustatoma
pasitenkinimo
įstaigos teikiamomis
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugomis lygis,
tai yra pacientų
teigiamai įvertintų
įstaigoje suteiktų
paslaugų skaičiaus
dalis nuo visų per

Įsipareigojimų koeficientas 2020 m. – 0,06
Įstaigos sąnaudos– 85 263 Eur
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė – 5 838 Eur
Mokamos paslaugos, apmokamos iš fizinių ir juridinių asmenų lėšų, vadovaujantis
teisės aktų nustatyta tvarka (2 382,00 Eur), lėšos gautos už patalpų nuomą (19,00 Eur)
įgyvendinti, paramos ir labdaros būdu gautos lėšos (9 442,00 Eur),
Viso gauta 11 843,00 Eur, t. y. 11,0 proc. nuo visų pajamų.
Atliktos 2 anoniminės pacientų apklausos apie teikiamų paslaugų kokybę.
Atliktų apklausų rezultatai: pacientai atliekamas paslaugas įvertino labai gerai.

2.

3.

4.

metus įstaigoje
suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičiaus
pagal sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje gautų
pacientų skundų dėl
įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius per metus ir
pagrįstų skundų
dalis
Įstaigoje gautų
pagrįstų skundų
dalis nuo visų
įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičiaus per metus
pagal sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje taikomos
kovos su korupcija
priemonės,
numatytos sveikatos
apsaugos ministro
tvirtinamoje
Sveikatos priežiūros
srities korupcijos

Nenustatoma

Dėl įstaigoje atliekamų paslaugų iš pacientų skundų negauta.

Nenustatoma

Įstaiga skundų negavo.

Įtraukta į Skaidrių
asmens sveikatos
priežiūros įstaigų sąrašą

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d.
įsakymas Nr. O1-342 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės skaidrių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ir kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui
gauti sąrašų patvirtinimo“

5.

6.

7.

prevencijos
programoje
Informacinių
technologijų
diegimo ir plėtros
lygis (pacientų
elektroninės
registracijos sistema,
įstaigos interneto
svetainės
išsamumas,
darbuotojų darbo
krūvio apskaita,
įstaigos dalyvavimo
elektroninėje
sveikatos sistemoje
mastas)
Įstaigoje
suteiktų
asmens
sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius per ketvirtį
ir per 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

1. ASPĮ, 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.
Įstaiga, siekdama naudotis IPR IS ir būti IPR IS dalyviu, pasirašė sutartį su ESPBI IS
pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų centru dėl IPR IS naudojimo 2019 m. liepos 24 d.
Nr. PS-6734. Įstaigos gydytojas deklaruoja apsilankymo laikus per IPR IS.

2. ASPĮ yra IPR IS
dalyvis.

Nenustatoma

Nenustatoma

Laukimo eilės:
1. 0 –7 d. pas šeimos gydytoją
2. 0 – 7 d. pas gydytoją odontologą.
Pastaba: Informacija iš „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos“ teikiamos kiekvieną mėnesį Klaipėdos
TLK.

8.

9.

10.

ministro nustatytas
paslaugų grupes
Įstaigoje dirbančių Nenustatoma
darbuotojų ir etatų
skaičius ir įstaigoje
suteiktų
asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų
skaičius
per metus
Vidutinė
Nevertinama
hospitalizuotų
pacientų
gydymo
trukmė
įstaigoje
pagal
sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų
grupes (taikoma tik
antrinio ir tretinio
lygio
asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas
teikiančioms
įstaigoms)

Lovos
užimtumo Nevertinama
rodiklis
įstaigoje
pagal
sveikatos
apsaugos ministro

Etatai – 5,2;
Darbuotojų skaičius – 9;
Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus – 5 662.

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal tris paslaugų grupes – chirurgijos, terapijos ir
psichiatrijos:
1. Rodikliui apskaičiuoti naudojami duomenys, kurie nurodyti formoje Nr. 066/a-LK
„Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos
dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – Kortelė). Duomenų šaltinis – Privalomojo sveikatos
draudimo informacinė sistema SVEIDRA (toliau – IS SVEIDRA).
2. Skaičiuojami Kortelėse nurodyti aktyviojo gydymo etapai (toliau – etapai), kurių
pabaigos datos įeina į ataskaitinį laikotarpį (2019 m.), išskyrus etapus, kuriuose nurodytas
dienos chirurgijos požymis (jei Kortelė buvo patikslinta, skaičiuojami patikslintos Kortelės
duomenys).
3. Rodiklio reikšmė skaičiuojama etapų lovadienių skaičių dalijant iš kiekvienos paslaugų
grupės etapų skaičiaus:
3.1. chirurgijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei
apskaičiuoti naudojami etapai, priskiriami chirurginio pobūdžio giminingų diagnozių
grupėms (toliau – DRG), išskyrus psichiatrijos paslaugų grupės etapus;
3.2. terapijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei
apskaičiuoti naudojami etapai, priskiriami terapinio ar kito pobūdžio DRG, išskyrus
chirurgijos ir psichiatrijos paslaugų grupės etapus;
3.3. psichiatrijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei
apskaičiuoti naudojami etapai, jei nurodyta, kad pacientas buvo gydytas skyriuje, kuris IS
SVEIDRA priskirtas „Psichiatrijos“ standartiniam padaliniui.
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:
Lovadienių skaiĨius

1. Skaičiuojama dienomis: Vidutinis metinis stacionaro lovų skaiĨius

nustatytas paslaugų
grupes (taikoma tik
antrinio ir tretinio
lygio
asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas
teikiančioms
įstaigoms)
11. Įstaigoje
iš Nevertinama
Privalomojo
sveikatos draudimo
fondo biudžeto 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)
III. Papildomi veiklos
rezultatų vertinimo
1.
Absoliutaus
Nuo 0,5 iki 1
likvidumo rodiklis

Lovadienių skaiĨius

2. Skaičiuojama procentais: Vidutinis metinis stacionaro lovų skaiĨius x 100/365
Aktyvaus gydymo lovos – tai stacionaro lovos, išskyrus lovas, kurios naudojamos tik
slaugos, reabilitacijos, tuberkuliozės ir psichiatrijos paslaugoms teikti.

Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formules:
1. Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova:
Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova = kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius
per metus / darbo dienų1 skaičius per metus / naudojamų kompiuterinės tomografijos aparatų
skaičius
2. Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova:
Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova = magnetinio rezonanso tomografijos
tyrimų skaičius per metus / darbo dienų1 skaičius per metus / naudojamų magnetinio
rezonanso tomografijos aparatų skaičius
1

Darbo dienos yra nuo pirmadienio iki penktadienio.

rodikliai:
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (Eur) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė (Eur)
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (Eur)

31 323:5 838=5,4

2.

Konsoliduotų
Ne mažiau kaip 1
viešųjų
pirkimų
skaičius

Absoliutaus likvidumo rodiklis 2020 m. – 5,4
Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė – 0
Įstaigos piniginių ir pinigų ekvivalentų vertė – 31 323 Eur
Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė– 5 838 Eur
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.
Įgyvendinant projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
efektyvumo didinimas“ atlikti 3 konsoliduoti viešieji pirkimai.

____________________________________________________

